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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               15 februarie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 15 februarie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 15 februarie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 10 deputați: 
Ioan-Sabin Sărmaș, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, 
Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Pavel, 
Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Popa Radu Mihai, 
Axinia Adrian-George, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan.  

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
domnul Marius Săceanu – director Direcția Juridică și din partea Ministerului Justiției, 
domnul Nelu Ciobanu – secretar 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. 575/2021 - Propunerea legislativă privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix; 

2. PLx nr.24/2022 - Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru 
protecția mediului; 

3. PLx nr.27/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art.III din Legea 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
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completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea 
și completarea altor acte normative. 
 

1. Plx nr. 575/2021 - Propunerea legislativă privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix 

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

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, 
în fond, cu prezenta propunere legislativă. Consiliul Economic și Social și Consiliul 
Legislativ au avizat favorabil proiectul de act normativ. Consiliul Concurenţei, prin 
adresa trasmisă cu nr. 15340/27.12.2021, a exprimt o poziție favorabilă față de acest 
proiect de act normativ, în lumina considerentelor și recomandărilor/precizărilor 
exprimate.  

Domnul deputat George Tuță, inițiator al propunerii legislative, a precizat că 
inițiativa legislativă stabilește dreptul persoanelor fizice de a li se asigura, în mäsura în 
care este rezonabil, accesul la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă, 
prin intermediul unei conexiuni la punct fix.  

Domnul Marius Poșa subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării 
și Digitalizării a precizat că Guvenul susține adoptarea prezentei inițiative legislative. 

Domnul Marius Săceanu, director juridic în cadrul ANCOM a menționat că 
susține adoptarea prezentului act normativ și este de acord cu amendamentele de tehnică 
legislativă propuse. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  
propunerii legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea 
unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise de tehnică legislativă. 

 
2. PLx nr.24/2022 - Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru 

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

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
02.02.2022.  

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus acordarea unui aviz 
favorabil având în vedere că prevederile din prezentul proiect de lege care intră în 
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domeniul de activitate al comisiei noastre, nu ridică niciun fel de probleme, fiind chiar 
utile. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 
3. PLx nr.27/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art.III din Legea 
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea 
și completarea altor acte normative. 
 
 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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 proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.02.2022.  

Domnul Nelu Ciobanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, a precizat 
că legea stabilește că declarațiile de avere şi de interese se depun în format electronic, 
certificate cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi transmise Agenției 
Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Prin urmare, 
începând cu 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese, ar urma să fie completate 
și depuse exclusiv în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată.  

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative. 
 
 
 

PREȘEDINTE 

 

Ioan-Sabin Sărmaș 
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