
1 
 

                                                                        
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                    29 martie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 29 martie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 29 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 13 deputați: 
Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel, 
Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, 
Cazan Laurențiu-Nicolae, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Popescu Vlad, Toda 
Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-
Titus, Pavel Popescu. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
            La lucrările ședinței a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna consilier 
Claudia Roșianu din partea Ministerului Justiției. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr.88/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal; 

2. PLx nr.125/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere; 

3. PLx nr.128/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii; 

4. PLx nr.130/2022 - Proiectul de Lege privind reglementarea activității 
prestatorului casnic;   
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5. PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență 
asupra înregistrării în registrul comerțului. 

 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus modificarea ordinii de zi 
respectiv, punctul 5- PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în 
registrul comerțului, să fie dezbătut la punctul 1 și punctul 1 - Plx nr.88/2022 - 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, să fie dezbătut la punctul 5.  

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
 
1. PLx nr.133/2022 - Proiectul de Lege privind registrul comerțului și 

pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență 
asupra înregistrării în registrul comerțului 

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, prezentul proiect 
de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, Consiliul 
Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 14.03.2022.  

Reprezentanul Ministerului Justiției a precizat că susține adoptarea prezentului 
proiect de lege în forma adoptată de Senat. 

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. 

 
 
2. PLx nr.125/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere 
 

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, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 
data de 14.03.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii nr.16/2017.  

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

 
3. PLx nr.128/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii 
 

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, cu 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 data de 14.03.2022.  

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.130/2022 - Proiectul de Lege privind reglementarea activității 

prestatorului casnic  
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, proiectul de lege a fost 
votat de plenul Camerei Deputaților în procedură de urgență. 

 
5. Plx nr.88/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 
 

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 negativ propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu observații proiectul de act normativ. 
Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 02.03.2022. Guvernul susține 
adoptarea acestei inițiative legislative.  

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan – Gruia Ivan a menționat că domnul 
deputat Mihai-Cătălin Botez, care este și unul din ințiatori, a depus o serie de 
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amendamente la prezenta poropunere legislativă și a dat cuvântului domnului deputat 
pentru a prezenta inițiativa legislativă și amendamentele. 

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a precizat că actele normative trebuie să 
răspundă necesității unui cadru legislativ modern și să reprezinte un răspuns coerent și 
articulat la realitățile secolului XXI. De altfel, scopul legii, astfel cum este definit la alin. 
(2) al art. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, este „asigurarea desfãșurării fluente și în siguranță a 
circulației pe drumurile publice, precum ocrotirea vieții, integrității corporale a sănătății 
persoanelor participante la trafìc sau afiate în zona drumului public, protecția drepturilor 
și intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietății publice private, cât a 
mediului.  

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot 
amendamentele depuse la propunerea legislativă. Cu majoritate de voturi amendamentele 
au fost adoptate. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea ințiativei 
legislative, cu amendamente. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a acesteia, cu amendamente admise. 
 
 
 

                                        VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 


