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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor             16 noiembrie 2022 

                                                                               

                                

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 16 noiembrie 2022 

 

 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 16 noiembrie 2022, au fost prezenți 18 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Ivan 

Bogdan-Gruia, Coleșa Ilie-Alin, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-

George, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-

Iulian, Popescu Dan-Cristian, Pavel Popescu, Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. 

Au fost absenți: Berescu Monica-Elena, Popescu Vlad, Stroe Ionuț-Marian, 

Blaga Daniel-Codruț, Moldovan Sorin-Dan. 

Înlocuiri : 

- Doamna deputat Berescu Monica-Elena înlocuită de către dl. deputat Viorel 

Băltărețu; 

- Domnul deputat Popescu Vlad înlocuit de către dl. deputat Alda Adrian; 

- Domnul deputat Stroe Ionuț-Marian înlocuit de către dna. deputat Cristina 

Bunciu; 

- Domnul deputat Blaga Daniel-Codruț înlocuit de către dl. Deputat Alin 

Apostol. 

         La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, domnul Marius Poșa – subsecretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne – IGPR domnii și doamnele Stan George Liviu – Șef serviciu, Caștu Bogdan – 

Șef serviciu, Antonio Marinciu – Director adjunct, Dâncă Camelia – Șef birou și Tulvan 

Diana – consilier juridic, iar din partea Serviciului Român de Informații domnii Hîncu 

Marius – expert și Marițiu Decebal – consilier juridic. 

         Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 

președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
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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.704/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, 

prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului 

internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 

la Moscova; 

3. Plx nr.706/2022 - Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România; 

4. PLx nr.708/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, 

precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi 

de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei; 

5. PLx 710-2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 

6. PLx nr. 713/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea 

nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 

 

 

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 acest proiect de lege a mai 

fost dezbătut de către comisie. Comisia pentru muncă și protecție socială a transmis un 

raport preliminar de adoptarea a proiectului de lege cu amendamente admise și 

amendamente respinse. 

Domnul deputat Radu - Dinel Miruță a precizat că este de acord cu creșterea 

salariilor angajaților DNSC, dar nu este de acord ca în acest proiect de lege să fie 

introdusă completarea Anexei nr.VIII la legea salarizării personalului plătit din fonduri 

publice prin care funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Cancelariei 

Prim-ministrului să li se aplice aceleași salarii cu cele ale angajaților DNSC. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a raportele preliminare primite de la 

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație și amenajarea 
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teritoriului. Cu majoritate (11 voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri) membrii 

comisiei au adoptat proiectul de lege cu amendamente admise și respinse.  

 

2. Plx nr.704/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, 

prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului 

internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 

la Moscova 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. Prin 

obiectul de reglementare proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Domnul Marius Poșa – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării a menționat că susține adoptarea proiectului de act normativ. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de 

lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au adoptat proiectul de act normativ. 

 

3. Plx nr.706/2022 - Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.95 și 117 alin.(1) 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 Suprem 

de Apărare a Țării au avizat favorabil proiectul de lege.  

Reprezentanții MAI au menționat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

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. 

 

4. PLx nr.708/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, 

precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi 

de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei 
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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 și Consiliul 

Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Senatul a 

adoptat proiectul de lege în ședința din 7 noiembrie 2022.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de act 

normativ. Cu unanimiate de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa 

legislativă. 

 

5. PLx 710-2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

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 și 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării au avizat favorabil proiectul de lege. Senatul a 

adoptat proiectul de lege în ședința din 7 noiembrie 2022.  

Reprezentanții MAI au menționat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

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. 

 

6. PLx nr. 713/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea 

nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 

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 proiectul de lege în ședința din 7 noiembrie 2022.  

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. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


