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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 23 februarie 2022 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
23 februarie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 
10 deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul 
Marius Săceanu – director Direcția Juridică și Eduard Lovin – vicepreședinte, din partea 
Ministerului Justiției, domnul George Cătălin Șerban – secretar de stat, Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul Popa Alexandru – șef serviciu IGPR, din partea Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, domnul Răzvan Pop- director general și din partea Ministerului 
Culturii, domnul András István Demeter – secretar de Stat. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

 Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinii de zi, respectiv 
mutarea PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, de pe punctul 1 pe punctul 4. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

Ordinea de zi a ședinței: 

 

1. PLx nr. 573/2021 - Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes 
public; 

2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului 
video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor 
rutiere pe drumurile publice; 

3. PLx nr.42/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
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de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; 

4. PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 
 
 

 
1. PLx nr. 573/2021 - Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes 

public 
 

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 cu observații și propuneri. 
Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea cadrului general în materia protecției 
persoanelor care raportează încălcări ale legii, efective sau potențiale, în cadrul entităților de 
drept public sau de drept privat, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, dat fiind faptul că România are obligația 
transpunerii până la data de 17 decembrie 2021. Totodată se dispune și abrogarea Legii 
nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din 
alte unități care semnalează încălcări ale legii. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul 
de lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.  

 Domnul George Cătălin Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției a 
precizat că instituția pe care o reprezintă nu susține adoptarea prezentei inițiative legislative 
deoarece nu sunt transpuse corect prevederile Directivei (UE) 2019/1937 și sunt multe 
necorelări legislative, iar la Ministerul Justiției este în lucru un proiect de transpunere corectă 
a Directivei (UE) 2019/1937. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea negativă a 
propunerii legislative. Cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 
abțineri) membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acesteia. 

 
2. Plx nr. 11/2022 - Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului 

video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor 
rutiere pe drumurile publice 
 
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 negativ propunerea legislativă. Senatul a 
adoptat tacit proiectul de lege în ședința din data de 20.12.2021. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare instituirea unui sistem video de monitorizare a traficului rutier şi de 
constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice, precum şi modalitatea de 
utilizare a acestui sistem. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte 
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din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Popa Alexandru – șef serviciu 
IGPR a precizat că susține ideea implementării unui sistem video de monitorizare a traficului 
rutier, dar nu susține proiectul de lege în forma propusă deoarece nu se precizează impactul 
financiar, sursa de finanțare inițială și costurile de mentenanță ale sistemului. Comunicarea 
prin poștă electronică este practic imposibilă, pentru că nu se cunoaște identitatea 
conducătorului auto, iar, după stabilirea acesteia, nu i se cunoaște adresa de e-mail.  

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (4 voturi pentru și 5 voturi împotrivă) membrii 
comisiei au hotărât avizarea negativă a inițiativei legislative. 
 

3. PLx nr.42/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență 

 
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, îîn 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 9.02.2022. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, pentru implementarea 
Planului Național de redresare și reziliență, precum și a mecanismului privind gestionarea 
financiară a acestor fonduri. Proiectul vizează instituirea cu celeritate a unui cadru legal 
coerent care să permită accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului în corelare 
directă cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor publice cu 
scopul de a avea un impact de durată asupra productivității și a rezilienței economice, sociale 
și instituționale. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a menționat că a depus o serie de 
amendamente la acest proiect de lege care prevăd eliminarea ANCOM dintre instituțiile cu 
atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență și revizuirea în mod corespunzător a celorlalte prevederi corelative, 
deoarece atât cadrul legal în vigoare în prezent, cât și structurile organizatorice deja existente 
în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene și Autorității pentru Digitalizarea României pot asigura, derularea unor 
activități de natura implementării schemelor de ajutor de stat, nefiind necesară și nici 
oportună dublarea acestor mecanisme legale și instituționale la nivelul ANCOM. Totodată 
trebuie acordată o atenție sporită atribuțiilor ANCOM în calitatea acesteia de autoritate de 
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reglementare și administrare în domeniul comunicațiilor electronice, funcția de reglementare 
neputând fi prejudiciată în contextul implementării PNRR prin alocarea unor acțiuni care sunt 
în responsabilitatea altor instituții. 

Reprezentanții ANCOM și reprezentanul Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării au precizat că susțin adoptarea amendamentelor depuse de domnul deputat Ioan-
Sabin Sărmaș. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot amendamentele depuse la acest 
proiect de lege.  Cu unanimitate de voturi amendamentele au fost adoptate. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  
proiectului de lege cu amendamante admise. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au 
avizat favorabil proiectul de lege cu amendamente admise. 

 
 

4. PLx nr. 565/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură 
de urgență, cu prezentul proiect de lege. Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ 
au avizat favorabil proiectul de act normativ. Camera Deputaților este Cameră decizională, 
iar prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  
Senatul a adoptat proiectul de lege  în ședința din 10.11.2021, Comisia pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie au 
avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru învățământ a avizat favorabil cu 
amendamente proiectul de lege. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și 
respinse. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996, în scopul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2019/789 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind 
exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale 
organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și 
radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului și a Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE, în scopul asigurării securității juridice a acestui domeniu, precum și pentru 
menținerea unui nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi. 

Domnul András István Demeter - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii a 
precizat că au avut loc mai multe întâlniri cu asociațiile și organizațiile din domeniu, iar o 
serie de observații și propuneri au fost preluate atât în proiectul de lege cât și în raportul 
preliminar trasmis de către Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și a 
propus adoptarea raportului preliminar transmis de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă. 

Domnul Răzvan Pop- director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
a precizat că susține poziția Ministerului Culturii pe acest proiect de lege. 
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În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea  
raportului preliminar primit de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea raportului preliminar de 
adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și amendamente respinse. 
 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 


