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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 13 septembrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 13 septembrie 2022 au fost prezenți 13 deputați. 

 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne - IGPR, domnul Rontescu Florin – Șef serviciu. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan - Sabin Sărmaș, președinte 
al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 394/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi 
recuperarea creanţelor rezultate; 
2. Plx nr. 448/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea 
datelor dactiloscopice; 
3. Plx nr. 450/2022 - Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare 
la New York la 14 ianuarie 1975. 

 
Domnul președinte Ioan - Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi, astfel: 

 
1. Plx nr. 448/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 

referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea 
datelor dactiloscopice; 

2. PLx nr. 394/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate; 
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3. Plx nr. 450/2022 - Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru 
semnare la New York la 14 ianuarie 1975. 

 
Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

 
1. Plx nr. 448/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 

referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea 
datelor dactiloscopice; 
 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 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. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea cadrului 
legal relevant, în scopul respectării condițiilor aplicabile principiului disponibilității, 
prin includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice prevăzute la art. 196 alin. (1) și 
(3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date dactiloscopice realizat cu statele 
membre ale Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii.  

Reprezentanul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că susține adoptarea proiectului 
de lege. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de act normativ. 
 

2. PLx nr. 394/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 
neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate 
 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș 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 și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de act normativ. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 
data de 20.06.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unui set de 
măsuri destinate activităților de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare, 
recuperare și raportare, inclsusiv raportare către Comisia Europeană, dacă este cazul, a 
neregulilor grave, precum și de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare și 
aplicare de sancțiuni și/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor rezultate în urma 
aplicării procedurilor de achiziție publică, a aplicării schemelor de ajutor de stat/minimis, 
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precum și în ceea ce privește respectarea principiului privind evitarea dublei finanțări, apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare 
şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 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 avizat favorabil proiectul de act normativ. 

 
3. Plx nr. 450/2022 - Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 

înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru 
semnare la New York la 14 ianuarie 1975 

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

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 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. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea României la 
Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă 
pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975. În vederea implementării dispozițiilor 
Convenției, Agenția Spațială Română (ROSA), care este coordonatorul la nivel național al 
activităților spațiale, va înființa, menține și actualiza registrul național al obiectelor lansate în 
spațiul extraatmosferic. Obligația corelativă a operatorilor naționali care lansează obiecte 
spațiale constă în declararea către Agenția Spațială Română (ROSA) a tuturor informațiilor 
necesare înregistrării lansării obiectului spațial în registrul național, precum și obligația 
informării atunci când obiectul nu se mai află pe orbită. Agenția Spațială Română va 
transmite prin mijloace diplomatice (Ministerul Afacerilor Externe), către Secretarul General 
al ONU, informațiile necesare înscrierii în registrul ONU. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de act normativ. 

 
 

 
PREȘEDINTE 

IOAN – SABIN SĂRMAȘ 

 


