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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                        24 mai  2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 24 mai 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 24 mai 2022 au fost prezenți 17 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu Monica-
Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-
George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Gliga 
Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-Titus, Popescu 
Dan-Cristian, Popescu Vlad, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Popa 
Radu Mihai, Pavel Popescu. 

Domnul deputat Sorin Moldovan a fost înlocuit de către domnul deputat Călin 
Bota, domnul deputat Păunescu Siviu-Titus a fost înlocuit de către domnul deputat Alin 
Ilie Coleșa, doamn deputat Monica Berescu a fost înlocuită cu doamna  deputat Oana 
Țoiu, domnul deputat Stroe Ionuț-Marian a fost înlocuit cu domnul deputat Mircea 
Fechet. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne- Inspectoratul General pentru Imigrări, domnul Boboc Albert, din 
partea Ministerului Sănătății, domnul Aurel Mohan– Secretar de stat, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru– Secretar de stat, din partea 
Ministerului Finanțelor– Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, 
domnii Cucu Adrian – președinte și Toma Cîmpean – director, iar din partea Ministerului 
Energiei, domnul Constantin Ștefan - Secretar de stat. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 
publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind 
arhivarea documentelor în formă electronică; 
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2. PLx nr.256/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul energiei; 

3. PLx nr.257/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al 
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; 

4. PLx nr. 266/2022 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi 
de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi 
operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de 
stocare a energiei electrice; 

5. PLx nr. 267/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și 
completarea unor acte normative; 

6. PLx nr.279/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 
domeniul străinilor; 

7. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022; 

8. PLx nr.277/2022 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. 

 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea 
administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi 
inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică 

 
Domnul președinte, Ioan-Sabin Sărmaș, a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 

95  și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
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tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 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 propunerea legislativă, cu observații și propuneri. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 iunie 2020. 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin 
punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea acestui proiect de lege, iar Guvernul, 
prin punctul de vedere transmis susține cu observații adoptarea proiectului de lege.                                  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Ministerul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării a solicitat amânarea dezbaterii acestui proiect de lege pentru a elabora un 
punct de vedere. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că acest proiect de 
lege trebuie pus în concordanță cu legea interoperabilității și a cloudului guvenamental și 
a supus la vot amânarea dezbaterii pe marginea acestuia. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
2. PLx nr.256/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 
naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei 
 

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 proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.05.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea  proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
3. PLx nr.257/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al 
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
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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, conform avizului 
nr.385/07.04.2022. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.05.2022.  

Reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe a precizat că susține adoptarea 
proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea  proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

 
4. PLx nr. 266/2022 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice 
şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin 
construirea şi operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu 
capacităţi de stocare a energiei electrice 
 

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, iar  
Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din data de 09.05.2022.  

Reprezentantul Ministerului Energiei a precizat că nu susține adoptarea 
proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a 
propunerii legislative. 
 

5. PLx nr. 267/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în 
cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, 
modificarea și 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, 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 11.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare stabilirea, începând cu trimestrul II al anului 2022 a unor măsuri în 
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sistemul de asigurări sociale de sănătate prin care să se asigure tranziţia spre o situaţie 
similară celei anterioare contextului pandemic.  

Reprezentantul Ministerului Sănătății a precizat că susține adoptarea proiectului 
de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz favorabil. 

 
6. PLx nr.279/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind documentele de şedere eliberate 
cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, 
precum şi în domeniul străinilor 

 
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 și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de lege, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 16.05.2022.  

Reprezentanul Inspectoratului General pentru Imigrări a precizat că susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

7. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare 
destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022 

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

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu 
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 
16 mai 2022. Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
alin. (1) din Constituția României, republicată. Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a 
propus amnarea dezbaterii acestui proiect de lege ca urmare a solicitării ANCOM pentru 
a clarifica o serie de aspecte financiare. 
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Cu unanimitate de voturi propunerea domnului preșeinte a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

8. PLx nr.277/2022 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru 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, 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 16.05.2022.  

Reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au 
precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 
 

PREȘEDINTE 

Ioan – Sabin Sărmaș 

 


