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București, 25 mai 2022 
            Nr. 4c-24/60/2022 

  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității 
instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a 
Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-
Transformare digital din Planul national de redresare și reziliență, precum și alte 

categorii de măsuri 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității 
instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a 
Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-
Transformare digital din Planul national de redresare și reziliență, precum și alte 
categorii de măsuri, trimis cu adresa nr. P.L.x. 226 din 3 mai 2022 şi înregistrată cu nr. 
4c-24/60 din 3 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 
dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 25 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea denumirii Task Force 
- Unitatea de management al Programelor de transformare digitală pe durata derularii 
PNRR al României în Grupul operativ pentru implementarea şi monitorizarea reformelor 
şi investiţiilor privind transformarea digital - Task Force, denumit în continuare Task 
Force. Atribuţiile principale ale Task Force se vor stabili în conformitate cu prevederile 
Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării 
PNRR al României, după cum urmează: elaborarea şi punerea în aplicare a componentelor 
sectoriale ale PNNR, monitorizarea punerii în aplicare a reformelor şi a investiţiilor din 
cadrul PNNR legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele cheie, şi propunerea de 
măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte 



 

instituţii implicate, elaborarea de sisteme de management al performanţei proiectelor în 
corelare cu obiective specifice ale pilonului digital, elaborarea şi reglementarea cadrului 
normativ, metodologic şi a procedurilor funcţionale, operaţionale să financiare în 
domeniul său de activitate, dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a 
politicilor legate de domeniul digital, managementul proiectelor şi raportările stadiilor de 
îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din PNNR, îndeplinirea 
oricăror atribuţii necesare pentru asigurarea implementării investiţiilor şi reformelor din 
PNNR legate de domeniul digital. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.285/22.03.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 
Biroul Permanent. 
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