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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                        4 mai  2022 
                                                                               
 
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 4 mai 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 4 mai 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, Axinia Adrian-George, Molnar Radu-Iulian,  Blaga 
Daniel-Codruț, Pavel Popescu, Popescu Vlad, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au 
fost absenți: Popa Radu Mihai, Popescu Dan-Cristian. 

Domnul deputat Pavel Popescu a fost înlocuit de către doamna deputat 
Thellmann Christine, iar domnul deputat Moldovan Sorin-Dan a fost înlocuit de către 
domnul deputat Gheorghe Pecingină.   

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Afacerilor Interne domnul Stanca Sergiu – Șef serviciu Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, domnul Cristian Roman – Secretar de stat, din partea Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului, domnul Adrian Ștefănel Manafu – director general - 
Direcția Generală Administarea Participațiilor Statului, din partea Ministerului Sănătății 
domnul Aurel Mohan – Secretar de stat, din partea Ministerului Finanțelor domnul Attila 
Gyorgy – Secretar de stat și din partea Autorității Naționale de Regelementare în 
domeniul Energiei (ANRE) domnul Radu Bădiță – director general. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 185/2022 - Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de 
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intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare 
privind călătoriile; 

2. PLx nr.189/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România; 

3. Plx nr.191/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor 
programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 
românească; 

4. PLx nr.192/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul 
fondurilor europene; 

5. PLx nr.193/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților 
finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul energiei; 

6. PLx nr.194/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență și a altor acte normative; 

7. PLx nr. 211/2022 - Proiectul de Lege privind Cazierul de mediu și 
Registrul național electronic de mediu. 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinii de zi, 
respectiv punctul 7 - PLx nr. 211/2022, să fie dezbătut ca prim punct. Cu unanimitate de 
voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

1. PLx nr. 211/2022 - Proiectul de Lege privind Cazierul de mediu și Registrul 
național electronic de mediu 

 
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 negativ propunerea legislativă, iar Consiliul 
Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ. Senatul a adoptat tacit 
proiectul de lege în ședința din data de 11.04.2022.  

Domnul senator Ion-Dragoș Popescu a precizat că potrivit Interpol și Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu, criminalitatea împotriva mediului este a patra cea mai 
mare activitate criminală din lume după traficul de droguri, traficul de persoane și 
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contrafacere, crescând cu o rată între 5%-7% pe an. Propunerea vine să creeze temeiul 
legal în care executivul sä reglementeze, prin acte normative secundare, condițiile de 
punere în aplicare a acestor noi mecanisme de evidență. 

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

 
2. Plx nr. 185/2022 - Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric 

în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 
95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond în procedură de urgență cu prezentul proiect de lege. Camera Deputaților este prima 
Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată. Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au 
avizat favorabil proiectul de lege.  

Domnul Sergiu Stanca a precizat că prezenta lege stabileşte cadrul organizatoric 
în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului 
european de informații și de autorizare privind călătoriile. 

       Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege. 

 
3. PLx nr.189/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România; 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 
95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 11.04.2022, ca urmare a depașirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 
Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați au avizat favorabil 
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proiectul de lege. Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată.  

Domnul Aurel Mohan a precizat că, având în vedere încetarea stării de alertă 
instituită pe teritoriul României, și respectiv încetarea aplicabilității măsurilor adoptate 
pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care 
intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate 
cu virusul SARS-CoV-2, precum și măsurile referitoare la carantinarea persoanelor, 
menținerea obligației completării Formularului digital de intrare în România, cu cel mult 
72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României sau în maximum 24 de ore de la 
intrarea în țară, reglementată conform prevederilor OUG nr. 129/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, nu este justificată.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege. 

 
4. Plx nr.191/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească 

 
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, cu 
observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
11.04.2022.  

Domnul Attila Gyorgy a precizat că ordonanța de urgență prevede finanțarea a 
patru programe de garantare pentru obiective precum digitalizarea activității, achiziția de 

echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care 
derulează contracte în sectorul construcții, obținerea brevetelor de invenție privind 
produse, strategii, mediu, digitalizare etc. 

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. 
 

5. PLx nr.192/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul 
fondurilor europene 
 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
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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 11.04.2022.  

Domnul Cristian Roman a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene este administratorul operațional al măsurilor dezvoltate în sistemul informatic 
integrat – IMM RECOVER. 

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. 

 
 

6. PLx nr.193/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali 
din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 
martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul energiei 

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, cu 
observații și propuneri. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
11.04.2022.  

Domnul Radu Bădiță a precizat că ANRE susține adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Guvern. 

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. 
 

7. PLx nr.194/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a 
altor acte normative 

 
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, cu 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 
11.04.2022.  
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Domnul Adrian Ștefănel Manafu a precizat că susține adoptarea prezentului 
proiect 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 

 


