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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 20 septembrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 20 septembrie 2022 au fost prezenți 12 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 397/2022 - Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de 
pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi 
electronice reutilizate;   

2. PLx nr. 402/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.111/1995 privind depozitul legal de documente; 

3. Plx nr.416/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

4. PLx nr.454/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. PLx nr. 468/2022 - Proiectul de Lege privind modificarea și completarea 
Legii 122/2006 privind azilul în România. 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus modificarea ordinii de zi, 

respectiv amânarea dezbaterii PLx nr. 468/2022 - Proiectul de Lege privind modificarea și 
completarea Legii 122/2006 privind azilul în România la cerearea inițiatorilor și scoaterea 
PLx nr.454/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare ca urmare a adoptarii proiectului de către plenul Camerei Deputaților 
în 20 septembrie 2022. 
 Cu unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
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1. PLx nr. 397/2022 - Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de 
pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi 
electronice reutilizate 

 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normative. Senatul a respins 
inițiativa legislativă în ședința din data de 20.06.2022. Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare, precum şi a 
cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate, din 
perspectiva necesităţii de aliniere la normele şi exigenţele europene în materie, în consonanţă 
cu obligaţiile ce revin statului român, ca stat membru al Uniunii Europene. Potrivit expunerii 
de motve, inițiativa vizează transpunerea în legislația națională a sensului art. 3.16 art. 11 din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive și al art. 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care prioritizează 
pregătirea pentru reutilizare înaintea oricărei operațiuni de valorificare și reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 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. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu a precizat că, Consiliul legislativ a avizat 
negativ propunerea legislativă având în vedere că prevederile Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive, cu modificările și completãrile ulterioare (Regulamentul ((UE) 
nr. 1357/2014, Directiva ((UE) 2015/1127, Regulamentul (UE) 2017/997, respectiv, 
Directiva (UE) 2018/851), au fost transpuse integral prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, iar 
prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), astfel cum au fost 
modificate prin Directiva (UE) 2018/849, au fost transpuse prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice  și electronice, cu 
modificările și completările ulterioare. In aceste condiții, transpunerea respectivelor 
dispoziții, astfel cum sunt prezentate în instrumentul de prezentare și motivare, nu are obiect. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus solicitarea unui punct de vedere 
de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la aceată inițiativă legislativă. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
 

2. PLx nr. 402/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.111/1995 privind depozitul legal de documente 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în 
ședința din data de 20.06.2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. Proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.111/1995, în scopul atingerii 
următoarelor obiective: asigurarea concordanţei prevederilor acestei legi cu norma prevăzută 
la art.168 alin.(10) din Legea nr.1/2011, stabilirea cadrului legal necesar publicării, în formă 
electronică, a tuturor tezelor de doctorat transmise Bibliotecii Nationale a României, 
majorarea cuantumului amenzilor ca urmare a netransmiterii în termenul legal a 
documentelor faţă de care există obligaţia stocării în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a 
României. 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 Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
5 voturi pentru și 6 voturi îmoprivă membrii comisiei au avizat negativ proiectul de lege. 

 
3. Plx nr.416/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ în sensul prevederii posibilității consilierilor locali de a efectua 
înregistrări ale ședințelor consiliului local utilizând mijloace audio-video proprii și de a pune 
aceste înregistrări la dispoziția publicului prin distribuire, publicare, postare și alte asemenea 
modalități de aducere la cunoștință prin mijloace de comunicare în masă, în condițiile 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. În raport cu obiectul de 
reglementare propunerea 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 Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Rezultatul votului a fost: 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere. 

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

 


