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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 8 noiembrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 8 noiembrie 2022 au fost prezenți 14 deputați. 

La lucrările comisiei a participat, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 
1. PLx nr. 553/2022 - Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice ale 

autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia 
Rusă împotriva Ucrainei; 

2. PLx nr.649/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

3. PLx nr. 657/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

4. PLx nr.683/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

5. PLx nr.689/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare 
la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

6. PLx nr. 695/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public; 

7. PLx nr.702/2022  - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. 
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1. PLx nr. 553/2022 - Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de 
Federaţia Rusă împotriva Ucrainei 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu prezentul proiect 
de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil, cu observații 
și propuneri, iniţiativa legislativă. Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 28 septembrie 2022. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic şi instituţional 
general şi necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către autorităţile şi 
instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi serviciilor software de tip 
antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic 
aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă 
sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme 
interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din 

Federaţia Rusă. Domnul deputat Sebastian Burduja a depus amendamante la acest proiect de 

lege. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au transmis rapoarte preliminare de adoptare cu amendamente admise a 
proiectului de act normativ. Amendamentele formulate de domnul deputat Sebastian Burduja 
au fost adoptate de cele două comisii. 

Domnul Marius Poșa – subsesretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării a menționat că susține adoptarea proiectului de act normativ cu amendamente. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege cu 
amendamente admise. Cu unanimitate membrii comisiei au adoptat proiectul de lege cu 
amendamente admise. 

 
2. PLx nr.649/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare în procedură de 
urgență, prezentul proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 19.10.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005. Intervenţiile legislative 
vizează, printre altele, stabilirea unor măsuri subsecvente referitoare la implementarea corectă 
a sistemului privind răspunderea extinsă a producătorului, actualizarea unora dintre 
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contribuţiile financiare în ceea ce priveşte deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 
stabilirea unor exceptări de la plata ecotaxei pentru pungile destinate uzului casnic, precum şi 
stabilirea unor sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării unor obligaţii referitoare la 
inscripţionarea pungilor de uz casnic. În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 
3. PLx nr. 657/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative, iar Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 19.10.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează ca 
şedinţele consiliilor locale şi judeţene să fie distribuite în timp real şi în mediul online, ori ca 
acestea să fie înregistrate şi încărcate pe paginile oficiale ale instituţiilor în cauză, în aşa fel 
încât orice persoană interesată să poată asista la luarea deciziilor de către autorităţile 
administraţiei publice locale. În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 

4. PLx nr.683/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare, în procedură de 
urgență, cu prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 24.10.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 
unor modificări în Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu 
risc fiscal ridicat RO e-Transport, în funcționarea Băncii de Dezvoltare a României și în 
organizarea și funcționarea EXIMBANK. Astfel, proiectul vizează reglementarea obligației 
de publicare pe site a informațiilor privind protocoalele încheiate de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală cu instituțiile/autoritățile cărora Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.41/2022 le incumbă atribuții și responsabilități, instituirea obligației de declarare pentru 
noi utilizatori, raportat la tipul de operațiuni care pot să apară în practică, instituirea obligației 
organizatorului transportului sau operatorului de transport să actualizeze, în perioada de 
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valabilitate a codului UIT (codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul 
căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul 
transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat), informațiile privind identificarea vehiculului de 
transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare, instituirea 
unui mecanism de declarare sau actualizare a datelor, după caz, în situația în care Sistemul 
RO e-Transport nu este funcțional. De asemenea, proiectul prevede că perioadele de 
nefuncționare a sistemului vor fi publicate pe paginile de internet ale Administrației 
Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor, precum și extinderea termenului 
de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice în cazul 
achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale 
reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția 
clientului, instituirea sancțiunii neîndeplinirii obligației de declarare și/sau de actualizare a 
datelor, după repunerea în funcțiune a sistemului RO e-Transport, extinderea competențelor 
de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și pentru personalul din cadrul 
structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Contravențiile și sancțiunile vor fi 
aplicabile din data de 1 ianuarie 2023. În raport cu obiectul de reglementare inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 
 

5. PLx nr.689/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Senatul a adoptat inițiativa 
legislativă în ședința din data de 24.10.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 în sensul ca, în cazul în 
care furnizarea serviciilor publice se realizează cu perceperea de taxe/tarife/comisioane, după 
caz, să se prevadă în mod expres obligaţia instituţiilor publice şi a organelor de specialitate 
ale administraţiei publice centrale de a publica, din oficiu, pe website-ul propriu şi în punctul 
de contact unic electronic, şi taxele/tarifele/comisioanele practicate. În raport cu obiectul de 
reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 
 

6. PLx nr. 695/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 24.10.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.544/2001, în 
scopul introducerii în categoria informaţiilor comunicate din oficiu, a datelor relevante despre 
proiectele şi investiţiile proprii ale autorităţii sau instituţiei publice. În raport cu obiectul de 
reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

7. PLx nr.702/2022  - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor spre avizare, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 31.10.2022, ca 
urmare a depașirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, completarea Legii 
nr.207/2015, precum şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. Inițiativa 
vizează instituirea unui mecanism de compensare între sumele datorate de către angajator 
statului (contribuția asiguratorie pentru muncă, impozitul pe salarii, contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale), continuarea comunicării în format 
electronic la nivelul caselor de asigurări de sănătate, reducerea termenului de depunere a 
documentelor justificative pentru decontul indemnizațiilor de concediu medical suportate de 
angajator, eliminarea obligației angajatorului de a achita, din fonduri proprii, indemnizația de 
concediu medical pentru primele 5 zile de concediu medical. În raport cu obiectul de 
reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 
 

 
PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


