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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              25 octombrie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 25 octombrie 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 25 octombrie 2022, au fost prezenți 15 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Ivan 
Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu 
Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Coleșa Ilie-Alin, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-
Iulian,  Popescu Dan-Cristian, Popescu Vlad,  Toda Daniel-Liviu.  

Au fost absenți: Berescu Monica-Elena Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-
George, Moldovan Sorin-Dan, Pavel Popescu, Șandru Cosmin. 

Înlocuiri : 
- Domnul deputat Axinia Adrian-George înlocuit de către dl. deputat Mucaciu 

Sorin-Titus; 
- Doamna deputat Berescu Monica-Elena înlocuită de către dl. deputat Viorel 

Băltărețu. 
           La lucrările comisiei au participat, din partea Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică, domnul Andrei Iacoboaie adjunct al directorului DNSC și doamna Fraga 
Țariuc – manager superior de securitate cibernetică, din partea Secretariatului General al 
Guvernului domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct, din partea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii domnul Sandor Gabor – Secretar de stat, iar 
din partea Ministerului Finanțelor doamna Nicoleta Capanu – consilier superior. 
          Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.529/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică; 
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2. PLx nr.533/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere; 

3. PLx nr.543/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; 

4. PLx nr.569/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; 

5. PLx nr. 584/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

6. PLx nr.594/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale şi bugetare; 

7. PLx nr.600/2022 - Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

8. PLx nr.610/2022 - Propunerea legislativă privind registrul unic de 
control; 

9. PLx nr. 630/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; 

10. PLx nr. 632/2022 -  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011; 

11. PLx nr. 639/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății; 

12. PLx nr.642/2022 -  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 

 
 

1. PLx nr.529/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind 
înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru muncă și 
protecție socială au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. 
Senatul, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 septembrie 2022. Consiliul 
Legislativ și Consiliului Economic și Social au avizat favorabil propunerea legisaltivă, cu 
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observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 
septembrie 2022. Guvenul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea 
proiectului de lege.  

Domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct la Secretariatul 
General al Guvernului a precizat că Guvenul intenționază să depună amendamente la 
acest proiect de lege și a solicitat amânarea dezbaterii. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot solicitarea reprezentantului 
Guvernului. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au aprobat amânarea dezbaterii.  

 
2. PLx nr.533/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 
negativ propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 21.09.2022.  

Domnul Sandor Gabor – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii a precizat că nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa 
legislativă. 
 

3. PLx nr.543/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închiriere 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 
favorabil propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 19.09.2022.  

Domnul Sandor Gabor – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii a precizat că susține adoptarea inițiativei legislative, cu observații și 
propuneri. 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

4. PLx nr.569/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 
favorabil propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 28.09.2022.  

Domnul președinte Ioan‐Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 

normativ.  Cu  majoritate  de  voturi  membrii  comisiei  au  avizat  negativ  inițiativa 

legislativă. 

 
5. PLx nr. 584/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 favorabil propunerea legislative.  
Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de act normativ. Senatul a respins 
inițiativa legislativă în ședința din data de 05.10.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa 
legislativă. 

 
6. PLx nr.594/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale şi bugetare 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 
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proiectul de ordonanță, cu observații și propuneri. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 05.10.2022.  

Doamna Nicoleta Capanu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor 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 avizat favorabil proiectul de lege. 
 

7. PLx nr.600/2022 - Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 legislative.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 
 

8. PLx nr.610/2022 - Propunerea legislativă privind registrul unic de 
control 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 
favorabil propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 03.10.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

9. PLx nr. 630/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Senatul 
a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 10.10.2022.  
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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. 
 

10. PLx nr. 632/2022 -  Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ proiectul de lege. 
 
 

11. PLx nr. 639/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 
unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătății 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 
favorabil propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 10.10.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ proiectul de act 
normativ. 
 
 

12. PLx nr.642/2022 -  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 au avizat 



7 
 

favorabil propunerea legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 10.10.2022. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa 
legislativă. 
 

 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

 


