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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 25 octombrie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 25 octombrie 2022 au fost prezenți 15 deputați. 

La lucrările comisiei au participat din partea Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică domnul Andrei Iacoboaie adjunct al directorului DNSC și doamna Fraga Țariuc – 
manager superior de securitate cibernetică, din partea Secretariatului General al Guvernului 
domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct, din partea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii domnul Sandor Gabor – Secretar de stat, iar din partea 
Ministerului Finanțelor doamna Nicoleta Capanu – consilier superior. 

 
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.529/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică; 

2. PLx nr.533/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere; 

3. PLx nr.543/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; 

4. PLx nr.569/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului; 

5. PLx nr. 584/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

6. PLx nr.594/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
şi bugetare; 

7. PLx nr.600/2022 - Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

8. PLx nr.610/2022 - Propunerea legislativă privind registrul unic de control; 
9. PLx nr. 630/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; 
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10. PLx nr. 632/2022 -  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011; 

11. PLx nr. 639/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru 
finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății; 

12. PLx nr.642/2022 -  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 

 
 

1. PLx nr.529/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost 
sesizate, pentru dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. Senatul, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din data de 21 septembrie 2022. Consiliul Legislativ și Consiliului Economic 
și Social au avizat favorabil propunerea legisaltivă, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 septembrie 2022. Guvenul, prin punctul de 
vedere transmis, nu susține adoptarea proiectului de lege. Conform prevederilor art. 75 alin. 
(1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează modul de 
salarizare a funcțiilor de demnitate publică numite și a funcțiilor specifice de conducere și de 
execuție din cadrul Directoratului.  

Domnul Bogdan Cătălin Ghelbere – Secretar general adjunct la Secretariatul General 
al Guvernului a precizat că Guvenul intenționază să depună amendamente la acest proiect de 
lege și a solicitat amânarea dezbaterii. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot solicitarea reprezentantului 
Guvernului. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au aprobat amânarea dezbaterii.  

 
2. PLx nr.533/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat negativ propunerea legislativă. 
Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 21.09.2022. În raport cu obiectul 
de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iaer în aplicarea 
prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Domnul Sandor Gabor – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii a precizat că nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 

3. PLx nr.543/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 19.09.2022. Guvernul, 
prin punctul de vedere transmis, susține adoptarea inițiativei legislative. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.38/2003, 
propunându-se, în principal includerea în cadrul definiţiei dispecerat taxi a sintagmei aplicaţia 
tehnologică dedicată exclusiv activităţii de taximetrist, extinderea competenţelor managerului 
de transport, în conformitate cu prevederile art.71 şi art.26 din lege, includerea în categoria 
documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de dispecerat taxi, a contractului cu firma I.T. 
pentru aplicaţia tehnologică, majorarea de la 100 la 200 de autorizaţii taxi a plafonului de la 
care devin obligatorii serviciile de dispecerat taxi, la nivelul unei localităţi. În raport cu 
obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Domnul Sandor Gabor – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii a precizat că susține adoptarea inițiativei legislative, cu observații și propuneri. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

4. PLx nr.569/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 28.09.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009, în scopul înfiinţării unei platforme online prin intermediul căreia 
medicii rezidenţi să poată evalua calitatea actului didactic, precum şi al implicării colegiilor 
profesionale în evaluarea necesarului de locuri pe specialităţi. În raport cu obiectul de 
reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
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decizională. Ministerul Sănătății a transmis un punct de vedere negativ cu privire la această 
inițiativă legislativă. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 

 
5. PLx nr. 584/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative.  Consiliul Economic și Social a 
avizat negativ proiectul de act normativ. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din 
data de 05.10.2022. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează modificări esenţiale privind 
funcţionarea sistemului naţional de urgenţă şi prim ajutor calificat, modificări la o serie de 
reglementări care să asigure coerenţa, eficienţa, eliminarea imixtiunii în competenţele şi 
activităţile specifice domeniului sănătăţii, precum şi uniformizarea standardelor de calitate 
între asistenţa medicală privată de urgenţă şi asistenţa medicală de urgență de stat. În raport 
cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar 
în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. Ministerul Sănătății a transmis un punct de vedere negativ cu privire la 
această inițiativă legislativă. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 

 
6. PLx nr.594/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale şi bugetare 

 
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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de 
ordonanță, cu observații și propuneri. 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 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022, modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2022, precum şi completarea art.25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2021, în vederea implementării în legislaţia naţională a modificărilor adoptate de 
Comisia Europeană prin Comunicarea privind modificarea cadrului temporar de criză pentru 
măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare agresiunii Rusiei împotriva 
Ucrainei C(2022) 5432. Totodată, prin proiect se preconizează prelungirea unor termene în 
care creditorii trebuie să notifice garanţii cu privire la creditele garantate de aceştia, astfel 
încât creditorii să poată analiza toate cererile depuse şi centraliza contractele care beneficiază 
de garanţii, precum şi încheierea de acorduri de asistenţă tehnică în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă, de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, în calitate de 
autorităţi ale administraţiei publice locale, cu organizaţiile internaţionale de profil, care se 
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aprobă prin hotărâri ale Guvernului. 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 Nicoleta Capanu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor 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 lege. 
 

7. PLx nr.600/2022 - Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislative. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 03.10.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul instituirii posibilităţii depunerii, inclusiv în format electronic, a 
documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor de înscriere la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, corelativ cu 
obligaţia prezentării exemplarelor originale doar de către candidaţii declaraţi admişi la 
concursul de recrutare. 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.  

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

8. PLx nr.610/2022 - Propunerea legislativă privind registrul unic de control 
 

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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 03.10.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea utilizării unei aplicaţii 
denumită Registrul unic de control electronic, pusă la dispoziţia contribuabililor de Ministerul 
Finanţelor, şi, doar ca excepţie şi prin opţiune, utilizarea Registrului unic de control în format 
fizic. Aplicaţia Registrul unic de control electronic va fi pusă la dispoziţie gratuit de către 
Ministerul Finanţelor şi structurile sale, ca parte a serviciilor accesibile prin SPV, şi nu va 
presupune nicio procedură de înregistrare în aceasta. Totodată, inițiativa vizează abrogarea 
Legii nr.252/2003. În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă 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 președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

9. PLx nr. 630/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 

 
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 propunerea legislativă, iar Senatul a adoptat inițiativa 
legislativă în ședința din data de 10.10.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.217/2016. Inițiativa vizează organizarea la nivel naţional 
a activităţii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar şi măsurile privind 
reintroducerea alimentelor în circuitul economic, distribuirea alimentelor către persoanele 
defavorizate şi conectarea producătorilor locali cu distribuitorii şi comercianţii din România. 
De asemenea, proiectul introduce o serie de obligaţii specifice în sarcina autorităţilor şi 
instituţiilor administraţiei publice, precum: obligaţia pentru Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în consultare cu Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor, de a întocmi strategia 
naţională pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare care trebuie actualizată cu o 
periodicitate de cel mult cinci ani, implementarea măsurilor de luptă împotriva risipei 
alimentare de către instituţii, acolo unde sunt gestionate produse alimentare, crearea de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unei platforme naţionale pentru prevenirea şi 
reducerea risipei alimentare în cadrul căreia operatorii economici şi operatorii receptori îşi 
introduc informaţiile obligatorii conform legii deja existente, obligaţia pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a publica pe website-ul propriu date relevante privind 
pierderile şi risipa de alimente ale operatorilor economici, obligaţia pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a coordona elaborarea de materiale informative pentru 
operatorii economici în vederea prevenirii şi reducerii risipei alimentare. 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. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis un punct de vedere de 
susținere a proiecului de lege cu amendamente. 

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. 
 

10. PLx nr. 632/2022 -  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 

 
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 și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 10.10.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea art.124 și art. 219 din Legea nr.1/2011, în 
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sensul publicării de către universități pe site-ul propriu, a unor acte juridice și informații 
(deciziile și hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administrație, Comisiei de etică 
universitară, componența tuturor structurilor decizionale, executive și consultative, împreună 
cu datele publice de contact ale membrilor lor etc). De asemenea, se propune ca, pe site-urile 
universităților să fie publicate anual datele care stau la baza alocării finanțării de bază, 
complementare și suplimentare și sumele alocate pe fiecare universitate din fondul de 
dezvoltare instituțională și din fondul de situații special 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 avizat negativ proiectul de lege. 
 
 

11. PLx nr. 639/2022 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții 
pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 

 
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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 10.10.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011, măsurile vizând, potrivit expunerii de motive, atenuarea 
considerabilă a discontinuităţilor în aprovizionarea pieţii româneşti cu medicamente. 
Inițiativa vizează adoptarea unor măsuri în sfera de reglementare a taxei clawback, respectiv 
aplicarea unor scutiri de taxă pentru cheltuielile vizând investițiile în domeniile cercetare-
dezvoltare și dezvoltare a capacității de producție a medicamentelor în România, precum și 
pentru cheltuielile de punere pe piață  a unor medicamente  necesare pentru rezolvarea unor 
nevoi medicale neacoperite sau care se află în lista medicamentelor cu risc de discontinuitate. 
În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. Ministerul Sănătății a transmis o adresă în care 
menționează că la nivelul ministerului se întreprind demersuri în vederea constituirii unui 
grup de lucru care va avea drept scop definitivarea unui proiect de act normativ de modificare 
a legislației în domeniul medicamentului. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei legislative. 
Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ proiectul de act normativ. 
 
 

12. PLx nr.642/2022 -  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

 
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, prezenta propunere legislativă. 
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Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă. Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 10.10.2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea anumitor măsuri care să 
permită asigurarea exercitării dreptului de a vota și de a candida al persoanelor cu handicap. 
În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a transmis un 
punct de vedere de susținere a inițiativei legislative, dar reiterează faptul că sediul materiei ar 
trebui să se regăsească în legislația electorală.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 
normativ. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 

 
PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


