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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor             22 noiembrie 2022 

                                                                               

                                

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 22 noiembrie 2022 

 

 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 22 noiembrie 2022, au fost prezenți 10 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Stroe 

Ionuț-Marian, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, 

Molnar Radu-Iulian, Popescu Dan-Cristian, Toda Daniel-Liviu. 

Au fost absenți: Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Popescu Vlad, 

Coleșa Ilie-Alin, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George, Gliga 

Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan,  Pavel Popescu, Șandru Cosmin. 

Înlocuiri : 

- Doamna deputat Berescu Monica-Elena înlocuită de către dl. deputat Bogdan 

Rodeanu; 

- Domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia înlocuit de către dna. deputat 

Dumitrescu Raluca Giorgiana. 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 22 noiembrie 2022 au fost prezenți 11 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 

președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. COM (2022) 551 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind o 

abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei 

infrastructurii critice; 

2. COM (2022) 552 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  

Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE; 

3. PLx nr.715/2022 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică. 
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1. COM (2022) 551 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind o 

abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei 

infrastructurii critice – document de consultare - document nelegislativ - 

proiect de opinie 

 

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

art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 

Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta 

propunere de recomandare.  

     Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui proiect de 

opinie favorabil asupra acestui proiect de recomandare. Cu unanimitate de voturi membrii 

comisiei au adoptat un proiect de opinie favorabil. 

 

2. COM (2022) 552 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  

Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE 

 

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

art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 

Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta 

comunicare.  

   Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui proiect de 

opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au 

adoptat un proiect de opinie favorabil. 

 

3. PLx nr.715/2022 -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică 

 

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 
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favorabil propunerea de ordonanță de urgență, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 14 noiembrie 2022.  

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu a menționat că pentru îndeplinirea 

obiectivelor privind reformarea procesului de autorizare a activitătilor industriale și 

acordare a licenței unice în România, definite în jalonul 243 din Planul Național de 

Redresare și Reziliență, nu este necesară înființarea unei noi autorități, respectiv Oficiul 

pentru Licență Industrială și a unei noi platforme, respectiv Punctul de contact unic 

electronic pentru licențe industriale (PCUEL) ci poate fi ulilizată platforma deja existentă 

a Punctului unic de contact gestionată de ADR. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Punctul unic de contact aflat 

în administrarea ADR este depășit și nu mai poate fi utilizat fiind nevoie de un nou sistem 

informatic. 

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

normativ. Cu majoritate (4 abțineri) de voturi membrii comisiei au avizat favorabil 

inițiativa legislativă. 

 

 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


