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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 18 octombrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 18 octombrie 2022 au fost prezenți 13 deputați. 

La lucrările comisiei a participat din partea Ministerului Antreprenoriatului și 
Turismului, domnul Lucian Rus – Secretar de stat. 

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 nt.549/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 
investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 
eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi 
mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile 
destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul 
specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

2. PLx nr.575/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură 
de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management 
integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la 
risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative; 

3. PLx 589/2022  - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor 
societăților și organizațiilor economice străine; 

4. PLx nr.593/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă; 

5. Diverse. 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi astfel: punctul 5 
devine punctul 1, iar punctul 3 devine punctul 2. Cu unanimitate de voturi propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
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1. Diverse. 
Adresa Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat privind nominalizarea 

domnului deputat Popescu Vlad - Piedone în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 

Adresa Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor privind 
nominalizarea domnului deputat Coleșa Ilie- Alin în funcția de secretar al Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 

Domnul președinte Ioan - Sabin Sărmaș a supus la vot cele două propuneri. Cu 
majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au aprobat nominalizarea domnului 
deputat Popescu Vlad - Piedone în funcția de vicepreședinte și nominalizarea domnului 
deputat Coleșa Ilie- Alin în funcția de secretar al Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor.  

 
2. PLx 589/2022  - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a 
reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine 

 

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 ordonanță, cu observații și propuneri, iar 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 05.10.2022. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea cadrului legal şi instituţional pentru autorizarea şi 
funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, în 
scopul ajustării procedurilor de înregistrare şi funcţionare a reprezentanţelor străine în 
România, al simplificării procedurii de înregistrare, de prelungire şi modificare a 
autorizaţiilor de funcţionare ale reprezentanţelor străine în România şi al digitalizării 
procedurii de deschidere, prelungire şi modificare a autorizaţiilor de funcţionare ale 
reprezentanţelor străine, precum şi de radiere din evidenţele Ministerului Antreprenoriatului 
şi Turismului. 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. 

Reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului a precizat că susținea 
adoptarea proiectului de lege prin care se simplifică autorizarea şi funcţionarea în România a 
reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine. 

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

 
3. PLx nt.549/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 
investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 
eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi 
mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile 
destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul 
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specializării inteligente, 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 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 27.09.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instiuirea 
cadrului-general pentru finanţarea unor Scheme de Eficienţă Energetică şi producţie din surse 
de energie regenerabile, destinate întreprinderilor mari şi IMM-urilor al cărei scop este de a 
sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independenţă energetică prin realizarea de 
economii de energie specifice clădirilor şi construcţiilor industriale/prestărilor de servicii, 
precum şi celor specifice proceselor tehnologice, cât şi pentru producerea de energie verde 
pentru consum propriu din resurse regenerabile. De asemenea, se reglementează cadrul 
general pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în producerea energiei din surse 
regenerabile destinate autorităţilor locale care au în responsabilitate servicii publice de interes 
local pentru consumul propriu al acestora, cu scopul de asigura creşterea nivelului de 
independenţă energetică şi/sau pentru comercializarea energiei din surse regenerabile. 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 act 
normativ. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 

4. PLx nr.575/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de 
management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea 
sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri 
spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru 
modificarea unor acte normativ 

 
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 a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 03.10.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal care să permită derularea fără întrerupere a proiectelor de infrastructură de 
transport şi de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor finanţate din 
fonduri europene. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene exercită calitatea de 
coordonator pentru gestionarea şi coordonarea fondurilor externe nerambursabile alocate 
României, calitate în care are obligaţia creării cadrului legal orizontal necesar pentru 
implementarea acestor proiecte. Proiectele în pregătire de infrastructură de transport, cele de 
dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor şi proiectele privind 
îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc au prevăzută finanţarea pentru perioada de 
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programare 2021-2027 în Programul Transport (PT), respectiv Programul Dezvoltare 
Durabilă, parte din politica de coeziune pentru următoarea perioadă de programare, iar până 
la acest moment acordul de parteneriat a fost aprobat de Comisia Europeană. În mod specific, 
se prevede posibilitatea introducerii în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a creditelor de angajament si bugetare 
necesare proiectelor din cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă 
şi Programului de Sănătate. De asemenea, se permite desfăşurarea activităţilor aferente 
autorităţilor de management, şi anume, evaluare, contractare, acordare de avize de principiu, 
monitorizare, autorizare de cheltuieli si efectuare de plăți pentru priorităţile de finanţare 
incluse în cadrul Programului de Transport şi Programului Dezvoltare Durabilă. Ulterior 
aprobării Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de 
Sănătate proiectele vor fi reevaluate pe cadrul legal şi procedural aferente acestuia cu 
adiţionarea modificărilor rezultate, dacă este cazul. Cheltuielile efectuate până la aprobarea 
Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de Sănătate vor 
fi solicitate la rambursare Comisiei Europene după aprobarea formală a 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 lege. 
 

5. PLx nr.593/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă. 

 
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 ordonanță, cu observații și propuneri, iar 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 05.10.2022. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.119/1996. Potrivit expunerii de 
motive, operaţionalizarea sistemului informatic de gestiune a activităţii de stare civilă 
presupune armonizarea normelor metodologice incidente acestui domeniu cu noile fluxuri 
informatizate de lucru şi cu procesele interne ale instituţiilor implicate. În concret, pentru 
atingerea obiectivelor urmărite prin noul sistem şi instituirea posibilităţii de întocmire a 
actelor de stare civilă în format electronic dar şi a celorlalte facilităţi, este necesară elaborarea 
unor norme care să reglementeze competenţele şi activităţile ce se realizează în cadrul 
S.I.I.E.A.S.C.. 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 lege. 

 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


