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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               23 februarie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23 februarie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 23 februarie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 10 deputați: 
Ioan-Sabin Sărmaș, Ivan Bogdan-Gruia, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Blaga 
Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Popescu 
Pavel, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Berescu Monica-Elena, Axinia Adrian-
George, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Vlad.  

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 Eduard Lovin – vicepreședinte, din partea 
Ministerului Justiției, domnul George Cătălin Șerban – secretar de stat, Ministerului Afacerilor 
Interne, domnul Popa Alexandru – șef serviciu IGPR, din partea Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, domnul Răzvan Pop- director general și din partea Ministerului Culturii, 
domnul András István Demeter – secretar de stat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinii de zi, respectiv 
mutarea PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, de pe punctul 1 pe punctul 4. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

Ordinea de zi a ședinței: 
 

1. PLx nr. 573/2021 - Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes 
public; 

2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video 
de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe 
drumurile publice; 

3. PLx nr.42/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
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gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

4. PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 
 

 
1. PLx nr. 573/2021 - Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes 

public 
 
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, prezenta propunere legislativă. Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată.  

 Domnul George Cătălin Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției a precizat 
că instituția pe care o reprezintă nu susține adoptarea prezentei inițiative legislative. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea negativă a 
propunerii legislative. Cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri) 
membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acesteia. 

 
2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video 

de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe 
drumurile publice 
 
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 negativ propunerea legislativă. Senatul a adoptat tacit 
proiectul de lege în ședința din data de 20.12.2021.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Popa Alexandru – șef serviciu 
IGPR a precizat că susține ideea implementării unui sistem video de monitorizare a traficului 
rutier, dar nu susține proiectul de lege în forma propusă.  

În continuare, domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului 
de lege. Cu majoritate de voturi (4 voturi pentru și 5 voturi împotrivă) membrii comisiei au 
hotărât avizarea negativă a inițiativei legislative. 
 

3. PLx nr.42/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
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reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 
 
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, îîn 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 9.02.2022. În raport 
cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a menționat că a depus o serie de amendamente la 
acest proiect de lege care prevăd eliminarea ANCOM dintre instituțiile cu atribuții în 
coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență și revizuirea în mod corespunzător a celorlalte prevederi corelative.  

Reprezentanții ANCOM și reprezentanul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 
au precizat că susțin adoptarea amendamentelor depuse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot amendamentele depuse la acest 
proiect de lege.  Cu unanimitate de voturi amendamentele au fost adoptate. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  proiectului 
de lege cu amendamante admise. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise. 

 
 

4. PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 
 
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 cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu 
prezentul proiect de lege. Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au avizat favorabil 
proiectul de act normativ. Camera Deputaților este Cameră decizională, iar prin conținutul său 
normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  
Senatul a adoptat proiectul de lege  în ședința din 10.11.2021, Comisia pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie au avizat 
favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru învățământ a avizat favorabil cu amendamente 
proiectul de lege. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a transmis un raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse.  

Domnul András István Demeter - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii a 
precizat că au avut loc mai multe întâlniri cu asociațiile și organizațiile din domeniu. 

Domnul Răzvan Pop- director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor a 
precizat că susține poziția Ministerului Culturii pe acest proiect de lege. 
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În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  raportului 
preliminar primit de la  Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea raportului preliminar de adoptare a 
proiectului de lege, cu amendamente admise și amendamente respinse. 
 
 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 

 


