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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 31 mai 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 31 mai 2022 au fost prezenți 14 deputați. 

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 
Cercetării, Invovării și Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea 
Autorității pentru Digitalizarea României, domnul Dragoș Vlad – președinte, din partea 
Ministerului Serviciului de Telecomunicații Speciale, domnii Mihai Mădălin și Dănilă Sabin 
și din partea Asociației Berarii româniei domnul Mihai Sauciuc.  
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.226/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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-Transformarea Digitală din Planul Național de Redresare și 
Reziliență, precum și alte categorii de măsuri; 

2. PLx nr.274/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-
Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

3. PLx nr.311/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Pl-x 150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.168 
din Legea educației naționale 1/2011. 
 
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. 

1. PLx nr.226/2022 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 
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componentei C7-Transformarea Digitală din Planul Național de Redresare și 
Reziliență, precum și alte categorii de măsuri 
 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru 
muncă și protecție socială și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. 
Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisia pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități și a 
Comisia pentru știință și tehnologie au avizat favorabil proiectul de lege. Senatul a adoptat 
proiectul de lact normativ în ședința din 26 aprilie 2022. Camera Deputaților este Cameră 
decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată. 
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. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a menționat că Serviciul de Telecomunicații 
Speciale și domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan au depus amendamante la acest proiect de 
lege și a propus amânarea dezbateilor pentru ca Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
și Serviciul de Telecomunicații Speciale să formuleze un punct de vedere comun. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a fost 
adoptată. 

 
2. PLx nr.274/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-
Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

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

art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură 



 

 3

de urgență, cu prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social 
au avizat favorabil cu observații proiectul de act normativ, iar Senatul a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 16 mai 2022. Camera Deputaților este cameră decizională, potrivit 
prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de 
bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, precum şi abrogarea art.XXVIII din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Potrivit expunerii 
de motive, proiectul vizează reducerea evaziunii şi fraudei fiscale din domeniul 
comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a menționat că Asociația Națională pentru 
Băuturi Răcoritoare – ANBR și Asociația Berarii României au transmis observații și a propus 
amânarea dezbaterilor pentru a primi de la Ministerul Finanțelo .un punct de vedere cu privire 
la aceste observații. 

Cu unanimitate de voturi propunerea domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a fost 
adoptată. 
 

3. PLx nr.311/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea legislativă 
proiectul de act normativ, iar Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din data de 
23.05.2022. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.471 din Legea nr.227/2015, în scopul simplificării relației contribuabil-organ fiscal local, 
prin stimularea contribuabililor să depună documente on-line, fără costuri suplimentare. 
Astfel, se propune ca actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport să poată fi 
depus de către contribuabil și prin intermediul spațiului privat virtual al organului fiscal, 
întrucât majoritatea persoanelor fizice nu dețin certificate digitale pentru semnătură 
electronică, deoarece au costuri mari de achiziție, generând astfel costuri suplimentare, în 
special pentru persoane fizice. 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 negativă a proiectului de lege. 

 
4. Pl-x 150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.168 

din Legea educației naționale 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  Guvernul, prin punctul de 
vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei legislative. Senatul a respins propunerea 
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legislativă în ședința din data de 09.05.2022. Propunerea legislativă are ca obiect 
reglementarea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice. 
Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ vizează debirocratizarea procesului de 
scoatere din circuit agricol a terenurilor necesare dezvoltării capacităţilor de producţie de 
energie electrică din surse regenerabile, stimularea investiţiilor în capacităţi noi de energie 
verde şi crearea de noi locuri de muncă, asigurarea atingerii ţintelor asumate de România la 
nivel european privind decarbonarea şi reducerea deficitului comercial prin reducerea 
dependenţei României faţă de importurile de energie. 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 Cameră decizională.  

În continuare domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a menționat că în ședința din 10 
mai 2022 membrii comisei au hotarât solicitarea punctelor de vedere de la Biblioteca 
Națională a României și Ministerul Educației privind acest proiect de lege. Biblioteca 
Națională a României a transmis observații la prezenta inițiativă legislativă. 

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

PREȘEDINTE 

Ioan – Sabin Sărmaș 


