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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              4 octombrie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii 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: Ivan Bogdan-Gruia, Miruță 
Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Cazan Laurențiu-Nicolae, Coleșa Ilie-Alin, Gliga 
Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu.  

Au fost absenți: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu Monica-Elena, Stroe Ionuț-Marian, 
Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Moldovan Sorin-
Dan, Popescu Dan-Cristian, Pavel Popescu, Șandru Cosmin. 

Înlocuiri : 
- Doamna deputat Berescu Monica-Elena înlocuită de către dl deputat Andrei 

Miftode 
- Domnul deputat Blaga Daniel-Codruț înlocuit de către dl deputat Giurgiu 

Adrian 
- Domnul deputat Popescu Dan-Cristian înlocuit de către dl deputat Piper-

Savu Florin 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 

vicepreședintele 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; 
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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; 

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 
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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.  

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.  

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.  

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. 
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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.  

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 proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.09.2022 

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 
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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.  

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 

 

     
 


