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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 22 noiembrie 2022 
 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 22 noiembrie 2022 au fost prezenți 10 deputați. 

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. COM (2022) 551 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind o abordare 
coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii 
critice; 

2. COM (2022) 552 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Digitalizarea 
sistemului energetic – Planul de acţiune al UE; 

3. PLx nr.715/2022 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică. 

 
1. COM (2022) 551 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind o abordare 

coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii 
critice – document de consultare - document nelegislativ - proiect de opinie 

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

173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta propunere de 
recomandare. Propunerea de recomandare vizează intensificarea la maximum și accelerarea 
activității de protejare a infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și 
cooperare 
internațională. În acest scop, ea prevede acordarea unui sprijin mai puternic din partea 
Comisiei și asumarea de către aceasta a unui rol mai proeminent pentru a îmbunătăți gradul 
de pregătire și răspunsul în fața amenințărilor actuale, precum și consolidarea cooperării între 
statele membre și cu țările terțe învecinate. Din această perspectivă trebuie avute în 
vedere cu prioritate sectoarele-cheie ale energiei, infrastructurii digitale, transporturilor și 
spațiului. Ca parte esențială a obiectivului UE de a construi o uniune a securității, Comisia a 
propus deja în 2020 norme actualizate pentru a spori reziliența entităților critice, respectiv 
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Propunerea de Directivă privind reziliența entităților critice (Directiva REC) și Propunerea de 
Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de 
abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 (Directiva NIS 2). Directiva NIS 2 va prevedea o 
acoperire sectorială amplă a obligațiilor în materie de securitate cibernetică. Directiva va 
prevedea o nouă cerință ca statele membre să includă, după caz, cablurile submarine în 
strategiile lor de securitate cibernetică. Noua Directivă  REC propune un nou cadru de 
cooperare, precum și obligații pentru statele membre și entitățile critice, menite să 
consolideze reziliența fizică necibernetică în fața amenințărilor naturale și provocate de om a 
entităților care furnizează servicii esențiale pe piața internă, fiind menționate în acest sens 
unsprezece sectoare: energia, transporturile, infrastructura digitală, serviciile bancare, 
infrastructura pieței financiare, sănătatea, apa potabilă, apa reziduală, administrația publică, 
spațiul și alimentele.  Directiva NIS 2 va asigura o acoperire sectorială largă a obligațiilor în 
materie de securitate cibernetică. Aceasta va prevedea o nouă cerință ca statele membre să 
includă, după caz, cablurile submarine în strategiile lor de securitate cibernetică. Noile norme 
extind domeniul de aplicare al sectoarelor și activităților esențiale pentru economie și 
societate, incluzând energia, transportul, serviciile bancare, sănătatea, infrastructura digitală, 
administrația publică și spațiul cosmic. Legea impune mai multor entități și sectoare să ia 
măsuri de gestionare a riscului de securitate cibernetică, inclusiv furnizorilor de servicii 
publice de comunicații electronice, operatorilor de rețele sociale, producătorilor de produse 
esențiale (inclusiv dispozitive medicale) și serviciilor poștale și de curierat. După aprobarea 
în Parlament pe 10 noiembrie 2022, aceasta va trebui să fie aprobată de țările UE reprezentate 
în Consiliu, după care statele membre vor avea la dispoziție 21 de luni pentru a o implementa. 
Până la adoptarea, intrarea în vigoare și transpunerea acestor noi directive, Uniunea și statele 
membre sunt încurajate, în conformitate cu dreptul Uniunii, să utilizeze toate instrumentele 
disponibile pentru a merge mai departe și a contribui la consolidarea rezilienței fizice și 
cibernetice a entităților în cauză și a infrastructurii critice pe care o operează pentru a furniza 
servicii esențiale pe piața internă, adică servicii care sunt esențiale pentru menținerea 
funcțiilor vitale ale societății, a activităților economice, a sănătății și siguranței publice sau a 
mediului. În acest sens, conceptul de reziliență ar trebui înțeles ca referindu-se la capacitatea 
unei entități de a preveni apariția unor evenimente care au potențialul de a perturba în mod 
semnificativ sau care perturbă furnizarea serviciilor esențiale în cauză, de a se proteja în fața 
acestora, de a le răspunde, de a rezista, de a le atenua impactul, de a le absorbi, a se adapta la 
acestea și a-și reveni în urma lor. În consecință, măsurile prevăzute în prezenta recomandare 
vizează în principal să vină în completarea noilor directive REC și NIS 2. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra acestui proiect de recomandare. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei 
au adoptat un proiect de opinie favorabil. 

 
2. COM (2022) 552 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Digitalizarea 
sistemului energetic – Planul de acţiune al UE 

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

173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată 
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pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. Ca 
parte a Pactului verde european, Comisia a prezentat, la 8 iulie 2020, o Strategie a UE pentru 
integrarea sistemului energetic, în cadrul căreia s-a angajat să adopte un Plan de acțiune 
privind digitalizarea energiei pentru a dezvolta o piață competitivă pentru serviciile 
energetice digitale care să asigure confidențialitatea și suveranitatea datelor și să sprijine 
investițiile în infrastructura energetică digitală. Creșterea gradului de digitalizare a sistemului 
energetic al UE este esențială și pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 și 
2050 într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. În unele domenii ale sectorului 
energiei, cum ar fi vehiculele electrice, instalațiile fotovoltaice și pompele de căldură, există 
deja tehnologii digitale și inteligente care au nevoie de sprijin pentru a se extinde. În alte 
domenii, sistemul energetic abia începe să profite de avantajele digitalizării.  În lunile și anii 
următori, Comisia intenționează să ia diverse măsuri pentru a stimula serviciile energetice 
digitale, asigurând în același timp un sector TIC eficient din punct de vedere energetic, 
incluzând:  ajutarea consumatorilor să își sporească controlul asupra consumului lor de 
energie și asupra facturilor lor prin noi instrumente și servicii digitale, cu un cadru de 
guvernanță solid pentru un spațiu european comun al datelor privind energia;  controlarea 
consumului de energie din sectorul TIC, inclusiv prin intermediul unui sistem de etichetare 
ecologică pentru centrele de date, al unei etichete energetice pentru computere, al unor măsuri 
de creștere a transparenței în ceea ce privește consumul de energie al serviciilor de 
telecomunicații și al unei etichete de eficiență energetică pentru lanțurile de blocuri;  
consolidarea securității cibernetice a rețelelor energetice prin noi acte legislative, inclusiv un 
cod de rețea pentru aspectele de securitate cibernetică ale fluxurilor transfrontaliere de 
energie electrică în temeiul Regulamentului UE privind energia electrică și al Recomandării 
Consiliului privind îmbunătățirea rezistenței infrastructurilor critice. Comisia va continua să 
ofere sprijin financiar și va stimula adoptarea tehnologiilor digitale în sectorul energiei prin 
intermediul programului Europa digitală, al programului LIFE, al fondurilor de coeziune și al 
unui program emblematic pentru digitalizarea energiei în cadrul programului Orizont Europa. 
În cooperare cu Coaliția digitală europeană verde, Comisia va continua să dezvolte 
instrumente și metodologii pentru a măsura impactul net asupra mediului și climei al 
tehnologiilor digitale generice în sectorul energetic. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au adoptat un 
proiect de opinie favorabil. 
 

3. PLx nr.715/2022 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică 

 
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 proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea de 
ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 noiembrie 
2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic general, 
instituţional şi de reglementare în vederea obţinerii unei licenţe industriale unice, precum şi 
pentru simplificarea sau realizarea, după caz, a procedurilor de emitere a licenţelor, 
autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare în vederea desfăşurării unei activităţi 
industriale aferente obiectului de activitate. Proiectul vizează, printre altele, facilitarea 
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schimbului de date între sistemele informatice şi creşterea transparenţei utilizării datelor de 
către instituţiile şi autorităţile publice implicate, modificarea sau renunţarea la procedurile 
care împiedică ritmul de dezvoltare a noilor investiţii, prin oferirea unui cadru legal, 
predictibil pentru solicitanții și titularii de licenţe industriale unice. 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. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu a menționat că pentru îndeplinirea 
obiectivelor privind reformarea procesului de autorizare a activitătilor industriale și acordare 
a licenței unice în România, definite în jalonul 243 din Planul Național de Redresare și 
Reziliență, nu este necesară înființarea unei noi autorități, respectiv Oficiul pentru Licență 
Industrială și a unei noi platforme, respectiv Punctul de contact unic electronic pentru licențe 
industriale (PCUEL) ci poate fi ulilizată platforma deja existentă a Punctului unic de contact 
gestionată de ADR. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Punctul unic de contact aflat în 
administrarea ADR este depășit și nu mai poate fi utilizat fiind nevoie de un nou sistem 
informatic. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate (4 abțineri) de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 

 
 

PREȘEDINTE 
IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


