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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 4 octombrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 4 octombrie 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. 468/2022 - Proiectul de Lege privind modificarea și completarea 
Legii 122/2006 privind azilul în România; 

3. PLx nr.480/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi 
din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor 
de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de 
rezilienţă; 

4. PLx nr.504/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea 
implementării proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional 
Competitivitate, Apelul 2, Acțiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora; 

5. PLx nr.510/2022-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2022 privind implementarea Planului național 
de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din 
Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 

6. PLx nr.518/2022-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din 
Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 
nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor; 
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7. PLx nr.523/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de 
stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST 
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION şi RURAL INVEST. 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus amânarea 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 pentru clarificări. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
vicepreședinte a fost adoptată. 
 
 
 

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

 
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 06.09.2022. Guvenul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.122/2006, cu un nou articol, art.203. Potrivit expunerii de motive Ministerul Afacerilor 
Interne pune la dispoziție o platformă digitală de informare și de raportare, accesibilă 
persoanelor strămutate, indiferent dacă s-au constituit sau nu ca solicitanți de azil, conform 
definiței date lege. Prin intermediul acestei platforme, persoanele strămutate ajunse pe 
teritoriul țării noastre din zone de conflict vor putea să introducă date de contact, adresele la 
care au fost cazate, numărul autovehiculelor care le transportă sau orice alte informații 
necesare pentru facilitarea siguranței și a trasabilității lor, cât timp se află pe teritoriul 
României. Măsurile institute sunt de natură a crea un spațiu mai sigur pentru persoanele 
strămutate aflate pe teritoriul României, prin crearea cadrului legal pentru o protejare mai 
eficientă a acestora împotriva riscului de exploatare sau traficare, prin instituirea interdicției 
de a transporta/caza persoane strămutate de către persoane aflate în Registrul reglementat prin 
Legea nr.118/2019, precum și de către persoane condamnate definitiv la pedepse privative de 
libertate pentru savârșirea cu intenție de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei 
sau infrațiunii de sclavie dacă nu a intervenit reabilitarea. Totodată, se instituie în sarcina 
organelor teritoriale din subordinea MAI obligația de informare a persoanelor strămutate 
privind riscurile asociate acceptării serviciilor de transport și/sau cazare de la persoane fizice 
necunoscute și privind posibilitatea folosirii platformei digitale, precum și obligaăția în 
sarcina DGASPC-urilor să realizeze anchete sociale sau vizite la locurile de găzduire 
declarate în platforma digitală. În raport cu obiectul de reglementare propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) membrii comisiei au avizat favorabil 
proiectul de lege. 

 
 
2. PLx nr.480/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi 
din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor 
de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de 
rezilienţă 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 12.09.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de sprijin sub formă de granturi 
pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii şi granturi pentru investiţii 
necesare retehnologizării, cu respectarea prevederilor europene în domeniul ajutorului de stat 
şi de minimis. Astfel, prin proiect se propune reglementarea cadrului procedural de acordare 
a ajutorului de stat şi de minimis sub formă de granturi pentru IMM-uri şi entităţi economice 
asimilate acestora, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 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 unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 

 
 
 
3. PLx nr.504/2022- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea 
implementării proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional 
Competitivitate, Apelul 2, Acțiunea 2.3.3, din fonduri externe 
nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora 

 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 19.09.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
adoptarea unor măsuri pentru asigurarea implementării din fonduri externe nerambursabile a 
proiectelor contractate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, apelului 2, 
Acţiunea 2.3.3, precum şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora. Potrivit expunerii de 
motive, astfel, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament 
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şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituţiilor de învăţământ superior de 
stat la finalizarea procedurilor de achiziţie, vor putea încheia, contracte de achiziţie publică 
pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice cu prezenţă 
fizică, şi pot efectua plăţi eligibile din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Acţiunea 2.3.3, Apelul 2. 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 unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 

4. PLx nr.510/2022-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2022 privind implementarea Planului național 
de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din 
Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.09.2022. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare crearea cadrului necesar pentru asigurarea unui pachet integrat de 
măsuri de protecţie în domeniul sănătăţii, educaţiei, ocupării, locuirii, al persoanelor 
vulnerabile şi al copiilor şi tinerilor pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de 
protecţie temporară în România. 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 

majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 
 

5. PLx nr.518/2022-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din 
Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 
nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 
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proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul 
de lege în ședința din data de 19.09.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
adoptarea unor măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 
refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile 
pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor. 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 unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 

 
 
 

6. PLx nr.523/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de 
stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST 
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION şi RURAL INVEST 

 
 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, Senatul 
a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21.09.2022. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare  instituirea unei scheme de ajutor de stat transparentă şi nediscriminatorie, 
care are drept scop sprijinirea entităților economice afectate de criza din Ucraina și a fost 
elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Componentele Schemei de 
ajutor de stat sunt: IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT 
CONSTRUCT,  INNOVATION și RURAL INVEST. Astfel, se are în vedere sprijinirea 
accesului la lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii,  a intreprinderilor mici cu 
capitalizare de piața medie și a întreprinderilor mari a caror activitate economica a fost 
afectata de conflictul armat din Ucraina, precum si încurajarea şi stimularea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie si UAT-
urilor care realizează proiecte de investitii in sectorul constructiilor. În acest context, având în 
vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situația geopolitică actuală, 
schema urmărește să se asigure că există suficientă lichiditate disponibilă pentru companiile 
care au nevoie.  Contractele de finanțare se vor acorda după decizia de autorizare a Comisiei 
Europene. Programul IMM INVEST PLUS va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022, iar 
plata dobânzilor se va face în maximum 13 luni de la data acordării creditului. Prin aceste 
programe, mediul de afaceri beneficiază de un plafon total al garanțiilor de 7,5 miliarde de lei 
și de un buget al granturilor de maxim 900,68 milioane lei.  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. 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 

 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN-GRUIA IVAN 

 


