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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 1 noiembrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 1noiembrie 2022 au fost prezenți 16 deputați. 

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. 
  

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; 
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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. Guvenul, prin punctul de vedere 
transmis, nu susține adoptarea proiectului de lege. Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează modul de salarizare a 
funcțiilor de demnitate publică numite și a funcțiilor specifice de conducere și de execuție din 
cadrul Directoratului. Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului a transmis un 
raport preliminar de adoptarea a proiectului de lege cu amendamente admise. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat, în calitate de inițiator, că DNSC are nevoie 
stringentă de personal înalt specializat în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor ce îi 
revin în calitate de autoritate competentă în domeniul  securității cibernetice la nivel național 
pentru spațiul cibernetic național civil. Ordonanța de Urgență nr. 104/2021 privind 
înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică prevede că noile roluri, 
responsabilități și funcții ale DNSC să fie îndeplinite de specialiști în domeniul securității 
cibernetice ce vor trebui încadrați urgent pe o serie de funcții specifice de conducere și de 
execuție absolut noi la nivelul României. Din motive legate de lipsa unui cadru legal 
adecvat, funcțiile specifice de conducere și de execuție ale DNSC nu există în prezent în 
anexele la Legea-cadru nr.153/2017, prin urmare nu pot fi asimilate cu alte funcții din 
anexele acesteia. Piața forței de muncă din domeniul securității cibernetice este una extrem 
de activă și concurențială și oferă, atât în România cât și la nivelul UE, pachete salariale 
foarte atractive, net superioare celor posibile prin grilele de salarizare prevăzute de Legea-
cadru nr. 153/2017. O salarizare atractivă este esențială pentru păstrarea specialiștilor 
guvernamentali în domeniul securității cibernetice. Functiile specifice de conducere și de 
execuție din cadrul DNSC pot fi ocupate doar de specialiști cu o stăpânire a fundamentelor 
securității cibernetice și cu o înțelegere detaliată a modului în care sistemele IT sau rețelele / 
infrastructura și lanțul de furnizori digitali al unei organizații funcționează. 

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 Ilie-Alin Coleșa a menționat că membrii Grupului parlamentar al AUR 
se abține la vot având în vedere că nu au fost consultați cu privire la această inițiativă 
legislativă. 

Domnul deputat Radu - Dinel Miruță a precizat că este de acord cu creșterea salariilor 
angajaților DNSC, dar nu este de acord cu amendamentul propus de către Secretariatul 
General al Guvernului și adoptat de către membrii Comisiei pentru administrație și 
amenajarea teritoriului prin care funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 
Cancelariei Prim-ministrului să li se aplice aceleași salarii cu cele ale angajaților DNSC și a 
propus eliminarea pct. v) din Nota la Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
104/2021 -  Salarizarea funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie din cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică respectiv: Funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul Cancelariei Prim-ministrului 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, cu modificările și completările ulterioare.  

Domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct la Secretariatul General al 
Guvernului a menționat că este vorba de o reparație deoarece prin modificarea legislației 
angajații Cancelariei Prim-ministrului au pierdut 15% din salariu. 

Domnul deputat Radu - Dinel Miruță a precizat că pentru recuperarea celor 15% trebuie 
modificată legislația salărizării și nu introducerea acestui lucru în legislația referitoare la 
organizarea și funcționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică. 

Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că este vorba de persoanele din grupul de lucru  
responsabil cu operaționalizarea la București a Centrului de competențe industriale, 
tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică - Centrul CYBER al Uniunii 
Europene. 

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.  
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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. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea procedurii 
de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor 
tehnice privind pregătirea pentru reutilizare, precum şi a cerinţelor de raportare şi 
monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate, din perspectiva necesităţii 
de aliniere la normele şi exigenţele europene în materie, în consonanţă cu obligaţiile ce revin 
statului român, ca stat membru al Uniunii Europene. Potrivit expunerii de motve, inițiativa 
vizează transpunerea în legislația națională a sensului art. 3.16 art. 11 din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive și al art. 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care prioritizează pregătirea pentru 
reutilizare înaintea oricărei operațiuni de valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice. 

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 

 
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. Propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează recunoaşterea în mod oficial a 
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sporturilor electronice – Esports, precum și stabilirea cadrului legislativ cu privire la 
activităţile prin care se desfăşoară sporturile electronice în România şi drepturile de care se 
bucură persoanele implicate în industria Esports, în special cele privind protejarea muncii lor 
şi a exercitării activităţii în condiţii legale. În raport cu obiectul de reglementare proiectul de 
lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006. Potrivit expunerii de motive inițiativa vzează înfiinţarea unui card electronic 
similar cardurilor emise în baza Legii nr.165/2018, care să permită cumularea tuturor 
prestaţiilor sociale, pentru a se asigura debirocratizarea şi facilitarea acordării prestaţiilor 
sociale persoanelor cu dizabilităţi. În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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 


