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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              18 octombrie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii 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: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu 
Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel, Blaga 
Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Coleșa Ilie-Alin, Gliga 
Dumitrița, Toda Daniel-Liviu.  

Au fost absenți: Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George, Moldovan Sorin-Dan, 
Molnar Radu-Iulian,  Popescu Dan-Cristian, Pavel Popescu, Popescu Vlad, Șandru 
Cosmin. 

Înlocuiri : 
- Domnul deputat Popescu Vlad înlocuit de către dna. deputat Paraschiv 

Rodica; 
- Domnul deputat Molnar Radu-Iulian înlocuit de către dl. Deputat Victor Ilie. 

           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, 
președintele 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; 
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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. 

 
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 
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observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
05.10.2022.  

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 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.  

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 
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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.  

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.  

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 

 


