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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 noiembrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 16 noiembrie 2022 au fost prezenți 18 deputați. 

La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne – IGPR domnii și doamnele Stan George Liviu – Șef serviciu, Caștu Bogdan – Șef 

serviciu, Antonio Marinciu – Director adjunct, Dâncă Camelia – Șef birou și Tulvan Diana – 

consilier juridic, iar din partea Serviciului Român de Informații domnii Hîncu Marius – 

expert și Marițiu Decebal – consilier juridic. 

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. 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; 

2. Plx nr.704/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin 

denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de 

informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova; 

3. Plx nr.706/2022 - Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România; 

4. PLx nr.708/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a 

măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului 

(UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 

privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a 

Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei; 

5. PLx 710-2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 

6. PLx nr. 713/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea 

nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 
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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 acest proiect de lege a mai fost 

dezbătut de către comisie. Comisia pentru muncă și protecție socială a transmis un raport 

preliminar de adoptarea a proiectului de lege cu amendamente admise și amendamente 

respinse. 

Domnul deputat Radu - Dinel Miruță a precizat că este de acord cu creșterea salariilor 

angajaților DNSC, dar nu este de acord ca în acest proiect de lege să fie introdusă 

completarea Anexei nr.VIII la legea salarizării personalului plătit din fonduri publice prin 

care funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Cancelariei Prim-ministrului 

să li se aplice aceleași salarii cu cele ale angajaților DNSC. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a raportele preliminare primite de la Comisia 

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului. 

Cu majoritate (11 voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri) membrii comisiei au adoptat 

proiectul de lege cu amendamente admise și respinse.  

 

2. Plx nr.704/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin 

denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de 

informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova 

 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. Prin obiectul de 

reglementare proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în 

aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea 

Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică (CIIST), semnată la 27 februarie 

1969 la Moscova. Proiectul de act normativ are ca scop retragerea României de la Centrul 

internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică (CIIST), având în vedere că, în prezent, 

România nu mai este reprezentată la CIIST, iar dezvoltările din domeniul comunicațiilor 

electronice permit reprezentanților comunității științifice o comunicare directă, fără a mai fi 

necesare sesiunile de informare din cadrul întrunirilor CIIST. 

Domnul Marius Poșa – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării a menționat că susține adoptarea proiectului de act normativ. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au adoptat proiectul de act normativ. 

 

3. Plx nr.706/2022 - Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile art.95 

și 117 alin.(1) 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 și Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

au avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

asigurarea cadrului juridic naţional necesar participării României la schimbul de date cu 

statele membre ale Spaţiului Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între 

autorităţile române competente şi cele din statele membre, conform prevederilor cuprinse în 

cele trei regulamente care formează noua bază legală europeană a Sistemului de Informaţii 

Schengen (SIS) referitoare la returnare, frontiere şi cooperare. Este vorba despre 

Regulamentele (UE) 2018/1860, 2018/1861 şi 2018/1862 ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului Uniunii Europene, care includ prevederi menite să sporească eficacitatea 

Sistemului de Informaţii Schengen, să consolideze protecţia datelor şi să extindă drepturile de 

acces. Toate aceste îmbunătăţiri se reflectă, prin acest proiect de lege, şi la nivel naţional, 

asigurând plierea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS) pe Sistemul de 

Informaţii Schengen. Pentru aspectele nou introduse trebuie create mecanismele necesare 

care să permită punerea lor în aplicare şi să corespundă noului context european al 

schimbului de date între statele membre prin Sistemul de Informaţii Schengen. Proiectul de 

act normativ stabileşte autorităţile naţionale competente cu drept de acces, furnizare sau 

consultare de date în SINS, propune înfiinţarea unui Comitet operaţional care să analizeze şi 

să soluţioneze problemele de ordin operaţional. De asemenea, proiectul prevede extinderea 

dreptului de acces la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări pentru mai multe autorităţi 

naţionale, include şi persoanele vulnerabile în categoria semnalărilor referitoare la persoane 

dispărute şi introduce o serie de reglementări procedurale noi privind confidenţialitatea 

controalelor la frontieră şi protecţia datelor personale. În raport cu obiectul de reglementare 

inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Reprezentanții MAI au menționat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

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. 

 

4. PLx nr.708/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a 

măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului 

(UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 

privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a 

Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei 

 

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 și Consiliul Economic și Social au 

avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Senatul a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 7 noiembrie 2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

juridic necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale 

pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a 
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Comisiei. Potrivit expunerii de motive, proiectul corelează normele aplicabile dispozitivelor 

medicale pentru diagnostic in vitro la noul cadru legislativ european. Astfel, este stabilită 

autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării regulamentului în România - 

ANMDMR,  au fost introduse dispoziții care să asigure transparența și trasabilitatea 

dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, se instituie obligativitatea punerii la 

dispoziție, odată cu dispozitivul medical pentru diagnostic in vitro, a instrucțiunilor de 

utilizare în limba română,  se clarifică aspectul referitor la limba în care trebuie redactate 

informațiile furnizate de interfața echipamentelor cu utilizatorul, ca parte a unui sistem 

software, se introduce obligativitatea obținerii consimțământului în cunostință de cauză de la 

pacient sau, după caz, reprezentantului legal, înaintea efectuării testului genetic, se 

reglementează emiterea certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale pentru 

diagnostic in vitro, fabricarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro în instituţiile 

sanitare publice şi private, pentru uzul propriu. De asemenea, proiectul vizează publicitatea 

dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum și reglementarea contravențiilor și 

sancțiunilor aplicabile în situația nerespectării acestor dispoziții. 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. 

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

normativ. Cu unanimiate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 

 

5. PLx 710-2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

 

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 și Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

au avizat favorabil proiectul de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 

noiembrie 2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația 

națională a prevederilor Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului 

privind combaterea terorismului, prin modificare și completarea Legii nr.535/2004. Astfel, 

prin modificarea art.351 alin.(1), se reglementează deplasarea în scopuri teroriste și se 

stabilește că deplasarea unei persoane într-o altă ţară sau în România în scopul comiterii, 

planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau 

primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, 

în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste şi se pedepsește 

cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. De asemenea, se introduce un nou 

articol prin care se garantează măsuri de sprijin pentru victimele actelor de terorismului. 

Astfel, acestea beneficiază imediat după un atac terorist și, ulterior, pentru cât timp este 

necesar, de servicii generale și specializate de sprijin, în funcție de nevoile lor specifice de 

asistență medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de altă natură, potrivit 

prevederilor legislației speciale referitoare la asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și 

altor reglementări aplicabile. Totodată, în vederea actualizării legislației naționale la evoluția 

amenințărilor teroriste la nivel național și internațional, proiectul de lege aduce alte 

modificări ale Legii nr.535/2004, precum redefinirea sintagmelor „managementul crizei 

teroriste”, „însoţitori înarmaţi la bordul aeronavelor”, introducerea conceptului de „Sistem 
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Național de Alertă Teroristă”, instituirea de către CSAT/Președintele CSAT a nivelurilor de 

alertă teroristă corespunzătoare stărilor de amenințare teroristă, respectiv: alertă verde – nivel 

scăzut, alertă albastră – nivel precaut, alertă portocalie – nivel ridicat, alertă roșie – nivel 

critic. De asemenea, se introduce, pentru Directorul SRI prerogativa de a aproba executarea 

intervenției contrateroriste, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube 

importante atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a CSAT, se 

completează cadrul legislativ existent cu măsurile subsecvente pe care CSAT/Președintele 

CSAT le poate dispune prin hotărârea de declarare a situației de criză teroristă, respectiv: 

activarea Centrului Național de Acțiune Antiteroristă (CNAA), numirea șefului CNAA dintre 

prim-adjunctul sau adjuncții directorului SRI, precum și modificarea nivelului de alertă 

teroristă, se modifică competența de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism în 

sensul atribuirii acesteia curților de apel. În raport cu obiectul de reglementare inițiativa 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 

din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentanții MAI au menționat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

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. 

 

 

6. PLx nr. 713/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea 

nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 

 

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 proiectul 

de lege în ședința din 7 noiembrie 2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.28 din Legea nr.290/2004, în sensul simplificării procedurii de obținere a 

cazierului judiciar, propunându-se ca şi eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de 

eliberare, să fie făcută în formă electronică. 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. 

Reprezentanții MAI au menționat că nu susțin adoptarea proiectului de lege având în 

vedere că eliberarea cazierului judiciar în formă electronică se poate face doar peentru 

persoane fizice de cetățenie română și juridice care au sediul social pe teritoriul României, 

ceea ce proiectul de lege nu prevede. În ceea ce privește semnătura electronică calificată MAI 

consideră că este suficient aplicarea sigiliului electronic. 

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 


