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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 iunie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 15 iunie 2022 au fost prezenți 10 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ionuț Marian Stroe, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. COM (2022) 212 – Comunicarea Comisiei către ParlamentuL European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un 
deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană „Un internet 
mai bun pentru copii” (BIK+); 

2. PLx nr. 320/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011; 

3. PLx nr. 322/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul protecției consumatorilor; 

4. PLx nr.323/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin 
Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

5. PLx nr.324/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de 
microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul 
agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 

 
1. COM (2022) 212 – Comunicarea Comisiei către ParlamentuL European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană „Un 
internet mai bun pentru copii” (BIK+) 

 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul 
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Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate 
TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 25.05.2022, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

Noua Strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) este o inițiativă 
din cadrul Anului european al tineretului și va aduce un echilibru între nevoia de a proteja 
copiii de conținutul ilegal și necorespunzător în funcție de vârstă și nevoia de a-i dota cu 
competențe digitale, încurajând totodată participarea copiilor în abordarea aspectelor ce țin de 
domeniul digital.  

În cadrul programului Europa digitală, UE va continua să cofinanțeze rețeaua de 
centre pentru un internet mai sigur din statele membre și platforma betterinternetforkids.eu, 
care este polul paneuropean pentru siguranța online a copiilor, oferind resurse și materiale în 
toate limbile UE. Comisia s-a angajat să inițieze sau să continue o serie de acțiuni în 2022, 
pentru a marca Anul european al tineretului, astfel:  

 va organiza campanii de educare în domeniul mass-mediei care să vizeze 
copiii, profesorii și părinții, mobilizând multiplicatorii de opinie;  

 va facilita schimburile de bune practici pentru programele naționale de 
învățământ privind educația în domeniul mass-mediei între statele membre și 
între școlile și educatorii din întreaga UE;  

 va consolida sprijinul oferit copiilor aflați în situații vulnerabile de către 
centrele pentru un internet mai sigur din statele membre, în special prin 
predarea de competențe în materie de siguranță;  

 va dezvolta instrumente de sensibilizare și va desfășura activități referitoare la 
riscurile pentru copii atunci când sunt consumatori, cu sprijinul centrelor 
pentru un internet mai sigur și al platformei betterinternetforkids.eu;  

 va extinde rolul ambasadorilor tineretului și al grupurilor de tineret – tineri 
care lucrează cu Comisia pentru a pune în aplicare strategia – pentru a sprijini 
activitățile inter pares la nivel național și local;  

 va începe cartografierea studiilor existente privind impactul neurologic asupra 
copiilor al metodelor utilizate în scopuri comerciale.  

De asemenea, Comisia se angajează:  
 să încurajeze și să faciliteze elaborarea, până în 2024, a unui cod de conduită 

cuprinzător al UE privind proiectarea adaptată vârstei în conformitate cu Actul 
legislativ privind serviciile digitale;  

 să prezinte o cerere, până în 2024, vizând adoptarea unui standard european 
privind asigurarea vârstei/verificarea vârstei, compatibil cu Propunerea de 
regulament privind identitatea digitală europeană (propunerea privind 
identificarea electronică);  

 să sprijine elaborarea unei metode recunoscute la nivelul UE de dovedire a 
vârstei, bazată pe data nașterii, în cadrul inițiativei privind identificarea 
electronică;  

 să asigure, până în 2023, că la numărul unic armonizat 116 111 se oferă 
asistență victimelor hărțuirii cibernetice, în cooperare cu liniile de asistență 
telefonică ale Centrelor pentru un internet mai sigur cofinanțate de UE.  

În mod similar cu Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii din 
2012, progresele înregistrate în statele membre vor fi monitorizate prin intermediul hărții 
interactive BIK, care colectează, compară și face schimb de informații cu privire la punerea 
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în aplicare a strategiei „Un internet mai bun pentru copii” în statele membre. Noua strategie 
va fi monitorizată o dată la doi ani, rezultatele monitorizării urmând să fie publicate online 
într-un raport. 

 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot proiectul de opinie. Cu 

unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 

 
2. PLx nr. 320/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă, iar Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 
art.124 și art. 219 din Legea nr.1/2011, în sensul publicării de către universități pe site-ul 
propriu, a unor acte juridice și informații (deciziile și hotărârile Senatului universitar, 
Consiliului de administrație, Comisiei de etică universitară, componența tuturor structurilor 
decizionale, executive și consultative, împreună cu datele publice de contact ale membrilor 
lor etc). De asemenea, se propune ca, pe site-urile universităților să fie publicate anual datele 
care stau la baza alocării finanțării de bază, complementare și suplimentare și sumele alocate 
pe fiecare universitate din fondul de dezvoltare instituțională și din fondul de situații speciale. 
În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Rezultatul votului a fost 5 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. 

 
 

3. PLx nr. 322/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul protecției consumatorilor 

 
 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul 
de lege în ședința din data de 30.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
transpunerea în legislația națională a art.1, art.3 și art.4 din Directiva (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 
93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor 
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norme. 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 vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 
 

4. PLx nr.323/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României 
prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul 
de lege în ședința din data de 30.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului instituţional şi financiar general pentru implementarea şi gestionarea 
fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de 
stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE, în ceea ce priveşte 
funcţionarea Fondului pentru modernizare, care sprijină investiţiile în vederea modernizării 
sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre. 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 vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

5. PLx nr.324/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea 
de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din 
domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul 
de lege în ședința din data de 30.05.2022. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unui 
cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă de microgranturi şi 
granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile. În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din 
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categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

IONUȚ MARIAN STROE 


