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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                     19 aprilie 2022 
                                                                               
 
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 19 aprilie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 19 aprilie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 17 deputați: Ioan-
Sabin Sărmaș, Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță 
Radu-Dinel, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Gliga Dumitrița, 
Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Dan-Cristian, Pavel Popescu, 
Popescu Vlad, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Popa Radu Mihai, 
Axinia Adrian-George, Molnar Radu-Iulian,  Blaga Daniel-Codruț. 

Domnul deputat Blaga Daniel-Codruț a fost înlocuit de către domnul deputat 
Lorant Sas, iar domnul deputat Molnar Radu-Iulian a fost înlocuit de către doamna 
deputat Oana Țoiu.   

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței a fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Coaliției 
pentru Economia Digitală, domnul Cătălin Codreanu – președinte și din partea 
Ministerului Apărării Naționale, domnul Florin Bucur – Șef birou. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx 121/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de 
transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; 

2. PLx nr. 160/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență 
umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați 
în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina; 
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3. PLx nr.161/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea art.7 alin.(13) din 
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 

4. PLx nr.169/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011; 

5. PL-x 177/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

6. PL-x 178/2022 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. 

 
 

1. PLx 121/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de 
transport alternativ cu autoturism şi conducător auto 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 
95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, cu prezenta propunere legislativă. Senatul, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 7 martie 2022, iar Consiliului Legislativ a avizat favorabil, cu 
observații și propuneri inițiativa legislativă. Consiliul Economic și Social a avizat 
nefavorabil proiectul de act normativ. Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale,  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat negativ inițiativa 
legislativă. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Domnul Cătălin Codreanu președintele Coaliției pentru Economia Digitală a 
precizat că nu susține adoptarea prezentei propuneri legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot raportul preliminar de 
respingere a propunerii legislative transmis de Comisia pentru transporturi și 
infrastructură. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative. 

 
 

2. PLx nr. 160/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și 
asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau 
apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului 
armat din Ucraina 
 



3 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 28.03.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 

 
3. PLx nr.161/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea art.7 alin.(13) 
din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 28.03.2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

4. PLx nr.169/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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. Guvernul prin punctul 
de vedere transmis, nu susține adoptarea propunerii legislative.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acesteia. 
 

5. PL-x 177/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 act 
normativ. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 
04.04.2022. Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acestuia. 

 
6. PL-x 178/2022 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 
04.04.2022.  

Domnul Florin Bucur reprezentanul Ministerului Apărării Naționale a precizat că 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acesteia. 

 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 

 


