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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 19 aprilie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 19 aprilie 2022 au fost prezenți 17 deputați. 

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; 

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 
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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. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.20 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.49/2019, în sensul ca autoturismele care efectuează transport alternativ să nu 
beneficieze de facilitățile de trafic aferente serviciilor publice de transport local, cu excepția 
posibilității de a circula în localități pe banda special amenajată pentru mijloacele de transport 
auto în comun, fără a perturba circulația acestora. Comisia pentru transporturi și 
infrastructură a transmis un raport preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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 
 

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. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru acordarea de sprijin şi 
asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii 
deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. 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. 

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, 
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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. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.7 din Legea nr.52/2003, în scopul 
accelerării procedurii de asigurare a transparenţei decizionale în cazul reglementării unei 
situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune 
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului 
public.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. 

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. Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare completarea art.124 şi art. 219 din Legea nr.1/2011, în sensul publicării de către 
universităţi pe site-ul propriu, a unor acte juridice şi informaţii (deciziile şi hotărârile 
Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de etică universitară, 
componenţa tuturor structurilor decizionale, executive şi consultative, împreună cu datele 
publice de contact ale membrilor lor etc). De asemenea, se propune ca, pe site-urile 
universităţilor să fie publicate anual datele care stau la baza alocării finanţării de bază, 
complementare şi suplimentare şi sumele alocate pe fiecare universitate din fondul de 
dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale. 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 prima Cameră 
sesizată. 

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 

 

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. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
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modificarea şi completarea Legii nr.104/2011, din perspectiva necesităţii de îmbunătăţire a 
prevederilor legale, apte să conducă la o mai bună monitorizare a calităţii aerului si o mai 
bună informare a cetăţenilor, în acord cu normele europene incidente şi în consonanţă cu 
obligaţiile ce revin statului român, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Astfel, se 
propune introducerea senzorilor pentru măsurători informative, introducerea unei atribuţii 
privind măsurarea calităţii aerului de către Garda Naţională de Mediu şi criterii privind 
instalarea şi utilizarea senzorilor pentru măsurători informative de calitate a aerului. 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. 

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. Guvernul susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.67 din Legea nr.223/2015, în sensul instituirii posibilităţii transmiterii 
documentului de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru 
plata în cont curent sau cont de card, de către casele de pensii sectoriale, în funcţie de 
opţiunea beneficiarului, a taloanelor de plată a drepturilor prevăzute la alin.(1) şi (2), la 
domiciliul sau la reşedinţa acestuia din România, precum şi, la cerere, în format electronic, pe 
e-mail sau în contul online deschis în portalul fiecărei case sectoriale. 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. 

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 


