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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                       15 iunie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 15 iunie 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 15 iunie 2022 au fost prezenți 11 deputați: Stroe Ionuț-Marian,  Miruță Radu-
Dinel, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Moldovan 
Sorin-Dan, Molnar Radu-Iulian, Popescu Vlad, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au 
fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Popa Radu 
Mihai, Axinia Adrian-George, Gliga Dumitrița, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Dan-
Cristian, Pavel Popescu. 

Domnul deputat Blaga Daniel-Codruț a fost înlocuit de către domnul deputat 
Apostol Alin. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ionuț Marian Stroe, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. COM (2022) 212 – Comunicarea Comisiei către ParlamentuL European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie 
europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+); 

2. PLx nr. 320/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011; 

3. PLx nr. 322/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul protecției consumatorilor; 

4. PLx nr.323/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României 
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prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

5. PLx nr.324/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea 
de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din 
domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

 
1. COM (2022) 212 – Comunicarea Comisiei către ParlamentuL 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua 
strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, 
anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 25.05.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

Noua Strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) este o 
inițiativă din cadrul Anului european al tineretului și va aduce un echilibru între nevoia 
de a proteja copiii de conținutul ilegal și necorespunzător în funcție de vârstă și nevoia de 
a-i dota cu competențe digitale, încurajând totodată participarea copiilor în abordarea 
aspectelor ce țin de domeniul digital.  

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot proiectul de opinie. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra acestei comunicări. 

 
2. PLx nr. 320/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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, iar Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative.  
             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 prima Cameră sesizată. 
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Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Rezultatul votului a fost 5 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. 

 
3. PLx nr. 322/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul protecției 
consumatorilor 

 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 30.05.2022.  

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

4. PLx nr.323/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor 
alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 
Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe 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 30.05.2022.  

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

5. PLx nr.324/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru 
acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 
entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 

 

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
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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 30.05.2022.  

Domnul vicepreședinte Ionuț Marian Stroe a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

IONUȚ MARIAN STROE 

 

 


