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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 15 martie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 15 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 13 deputați: Ioan-
Sabin Sărmaș, Ivan Bogdan-Gruia,  Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, Stroe 
Ionuț-Marian, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, 
Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Popa Radu 
Mihai, Axinia Adrian-George, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Pavel 
Popescu, Popescu Vlad. 

Domnul deputat Moldovan Sorin-Dan a fost înlocuit de către doamna deputat 
Christine Thellmann și domnul deputat Pavel Popescu a fost înlocuit de către domnul 
deputat Cosmin Șandru. 
            La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerului 
Finanțelor doamna Daniela Tănase- Director General Adjunct, iar din partea Registrului 
Auto Român domnul Cristian Uța. 

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

Ordinea de zi a ședinței: 

1. PLx nr.558/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și 
implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții 
de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere 
în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, 
înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea 
pieței pentru acestea; 



2 
 

2. PLx nr.51/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România; 

3. PLx nr.85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului 
vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România. 

 
 

1. PLx nr.558/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și 
implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-
Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții 
de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere 
în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, 
înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea 
pieței pentru acestea 

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

prevederile art. 95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia juridică de disciplină și imunități au fost sesizate, pentru dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. Senatul, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din data de 3 noiembrie 2021. Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisias pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură transmis au avizat favorabil 
proiectul de act normativ.  

 Doamna Daniela Tănase, reprezentantul Ministerului Finanțelor a precizat că 
instituția pe care o reprezintă susține amendamentele transmise de către Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de 
lege. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise și respinse. 

 
2. PLx nr.51/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare implementarea formularului digital de intrare în România. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul vizează identificarea contacţilor unei persoane infectate cu 
virusul SARS-CoV-2 pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 
24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa 
Formularul digital de intrare în România. În vederea completării formularului, se 
utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, denumit în 
continuare SII-FDIR. În data de 11 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României OUG nr.22/2022 pentru abrogarea OUG nr.129/2022 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România, cu amndamente admise. Prin 
amendamentele admise se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 ca 
urmare a aborgării sale prin OUG nr.22/2022. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise. 
 

3. PLx nr.85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului 
vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România. 
 

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 legislative, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
02.03.2022.  

Domnul Cristian Uță reprezentantul Registrului Auto Român a precizat că RAR și 
Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii susțin adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 

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

 
 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 


