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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                    2 martie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 2 martie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 2 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 11 deputați: Ivan 
Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Buzoianu 
Diana-Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus,  Popescu 
Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Axinia 
Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț,.  

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor, doamnele Arapu Cătălin – expert principal și Mihaela Ionescu – expert, din 
partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar 
de stat, iar din partea Ministerului Justiției domnul Mihai Pașca – secretar de stat. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. COM (2021) 761 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: 
valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii; 

2. PLx nr.52/2022-Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

3. PLx nr.53/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 

4. PLx nr.55/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
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europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social 
european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

5. Plx nr.61/2022 - Propunerea legislativă privind registrul comerţului şi 
registrul persoanelor juridice fără scop lucrative. 

 

1. COM (2021) 761 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor Condiţii de muncă mai bune pentru o 
Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor 
digitalizării pentru viitorul muncii; 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 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, în data de 15.02.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

Platformele digitale de muncă creează oportunități pentru întreprinderi, lucrători și 
persoanele care desfășoară activități independente și oferă un acces îmbunătățit la servicii 
pentru consumatori. Cu toate acestea, noile modalități de lucru aduc cu ele și noi 
provocări. Devine tot mai dificil să se clasifice corect statutul profesional al persoanelor, 
ceea ce duce, în unele cazuri, la drepturi ale lucrătorilor și la protecție socială inadecvate. 
În plus, utilizarea algoritmilor în activitatea platformelor poate ridica probleme de 
responsabilitate și transparență. 

În urma angajamentului asumat de președinta von der Leyen, Comisia propune un 
set de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme.  

Noile norme vor garanta că persoanele care lucrează prin intermediul platformelor 
digitale de muncă se pot bucura de drepturile în materie de muncă și de beneficiile 
sociale care le revin. Acestea vor beneficia, de asemenea, de protecție suplimentară în 
ceea ce privește utilizarea gestionării algoritmice (și anume, sisteme automatizate care 
sprijină sau înlocuiesc funcțiile manageriale la locul de muncă). Un set comun de norme 
ale UE va oferi o securitate juridică sporită, permițându-le astfel platformelor digitale de 
muncă să beneficieze pe deplin de potențialul economic al pieței unice și de condiții de 
concurență echitabile. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot 
Comunicarea Comisiei Europene. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât 
adoptarea unui proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
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2. PLx nr.52/2022-Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Consiliul 
Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 14.02.2022 

Reprezentanul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a precizat că 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a 
acestuia. 

 
3. PLx nr.53/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea 
unor termene.  

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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, cu 
observații și propuneri. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
14.02.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

 
4. PLx nr.55/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, 
Fondul pentru o tranziție justă. 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.02.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan‐Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 

lege.  Cu  unanimitate  de  voturi  membrii  comisiei  au  hotărât  avizarea  favorabilă  a 

acestuia. 

 

5. Plx nr.61/2022 - Propunerea legislativă privind registrul 
comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop lucrative. 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. Senatul a 
respins proiectul de lege în ședința din data de14.02.2021.  
 Reprezentanul Ministerului Justiției a precizat că nu susține adoptarea prezentei 
inițiative legislative  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a 
acesteia. 
 
 
 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 

 


