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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor             1 noiembrie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 1 noiembrie 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 1 noiembrie 2022, au fost prezenți 16 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu 
Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Coleșa Ilie-Alin, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-
George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Molnar 
Radu-Iulian,  Pavel Popescu, Șandru Cosmin. 

Au fost absenți: Popescu Vlad, Stroe Ionuț-Marian, Popa Radu Mihai, Gliga 
Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Popescu Dan-Cristian, Toda Daniel-Liviu. 

Înlocuiri : 
- Domnul deputat Popescu Vlad înlocuit de către dl. deputat Radu Cristescu; 
- Domnul deputat Stroe Ionuț-Marian înlocuit de către dl. deputat Valentin-

Ilie Făgărășian; 
- Domnul deputat Moldovan Sorin-Dan înlocuit de către dl. deputat Tuță 

George; 
- Domnul deputat Popescu Dan-Cristian înlocuit de către dl. deputat Mircea 

Florin. 
              La lucrările comisiei au participat din partea Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică domnul Dan Cîmpean – director și domnul Andrei Iacoboaie 
adjunct al directorului din partea Secretariatului General al Guvernului domnul Bogdan 
Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct, din partea Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale domnul Stanciu Marius – Secretar de stat, doamna Grecu Mihaela – 
director, doamna Casiana Dinu – consilier, din partea Autorității Naționale pentru 
Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Adela Crăciun – vicepreședinte, 
iar din partea Ministerului Sportului, domnul Flavius Sirop – Secretar de stat.  

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi astfel: 
punctul 3 devine punctul 1, iar punctul 1 devine punctul 2, iar punctul 2 devine punctul 3. 
Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Pl-x nr. 403/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

2. 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; 

3. 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; 

4. PLx nr.561/2022 - Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe 
suport electronic; 

5. PLx nr. 638/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; 

6. PLx nr. 665/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecția și 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 observații 
și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 septembrie 
2022.  

Domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct la Secretariatul General 
al Guvernului a precizat că susține raportul preliminar transmis de către Comisia pentru 
administrație și amenajarea teritoriului. 
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Domnul deputat Radu - Dinel Miruță a menționat că, având în vedere acest lucru, 
propune următorul amendament: Funcționarilor publici și personalului contractual din 
cadrul Cancelariei Prim-ministrului care au atribuții conform fișei postului asociate 
tehnologiei informației și Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică li se aplică 
prevederile  pct. 3 al notei finale de la Cap. I lit. A pct. I  al Anexei nr. VIII și, respectiv, 
cele ale pct. 3 al notei finale de la Cap. II lit. A pct. I al Anexei nr. VIII din Legea-cadru 
nr. 153/2017. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot amendamantul propus de 
domnul deputat Radu - Dinel Miruță. Cu 7 voturi pentru și 9 voturi împotrivă 
amendamentul propus de domnul deputat Radu - Dinel Miruță a fost respins. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot raportul preliminar 
primit de la Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului. Cu majoritate (10 
voturi pentru și 6 abțineri) membrii comisiei au adoptat raportul preliminar de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente admise. 

 
2. Pl-x nr. 403/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterii acestei 

inițiative legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au aprobat amânarea 
dezbaterii.  
 

3. 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 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 negativ propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ. Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor nu susține adoptarea inițiativei legislative. Senatul a respins 
inițiativa legislativă în ședința din data de 20.06.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri) 
membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

4. PLx nr.561/2022 - Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe 
suport electronic 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterii acestei 
inițiative legislative pentru trei săptămâni. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii.  
 

5. PLx nr. 638/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 

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 legislative.  Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat 
negativ propunerea legislativă, Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data 
de 10.10.2022. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susține adoptarea inițiativei 
legislative.  

Domnul Flavius Sirop – Secretar de stat în cadrul Ministerului Sportului a 
precizat că susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterii acestei 
inițiative legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au aprobat amânarea 
dezbaterii.  
 

6. PLx nr. 665/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecția și 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 favorabil 
propunerea legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 
19.10.2022. Doamna Adela Crăciun, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru 
Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a precizat că nu susține adoptarea 
inițiativei legislative în forma actuală deoarece conține o serie de prevederi care nu pot fi 
puse în practică. 

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. 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


