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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              20 septembrie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 20 septembrie 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 20 septembrie 2022, au fost prezenți 12 deputați: Ivan Bogdan-Gruia, Axinia 
Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, 
Coleșa Ilie-Alin, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Popescu Dan-Cristian, Popescu 
Vlad, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu 
Monica-Elena, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel,  Popa Radu Mihai, Moldovan 
Sorin-Dan, Pavel Popescu. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr. 397/2022 - Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii 
de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi 
electronice reutilizate;   

2. PLx nr. 402/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.111/1995 privind depozitul legal de documente; 

3. Plx nr.416/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

4. PLx nr.454/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea 



2 
 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus modificarea ordinii de zi, 
respectiv amânarea dezbaterii PLx nr. 468/2022 - Proiectul de Lege privind modificarea 
și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România la cerearea inițiatorilor și 
scoaterea PLx nr.454/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ca urmare a adoptarii proiectului 
de către plenul Camerei Deputaților în 20 septembrie 2022. 
 Cu unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
 
 

1. PLx nr. 397/2022 - Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii 
de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi 
electronice reutilizate 

 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normative. Senatul a 
respins inițiativa legislativă în ședința din data de 20.06.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus solicitarea unui punct de 
vedere de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la aceată inițiativă 
legislativă. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr. 402/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.111/1995 privind depozitul legal de documente 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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, cu observații și propuneri. Senatul a adoptat inițiativa legislativă 
în ședința din data de 20.06.2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată.  
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu 5 voturi pentru și 6 voturi îmoprivă membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 
lege. 

 
3. Plx nr.416/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Rezultatul votului a fost: 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere. 

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

 

     
 


