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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 3 noiembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
3 noiembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 
13 deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerul 
Afacerilor Interne, doamna Popa Iuliana, ofițer superior IGPR, din partea Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, domnul Mircea Viorel Popa -director general adjunct, 
din partea Băncii Naționale a României -Direcția reglementare și autorizare, doamnele Mirela 
Dima – director și Petruța Istrate – șef serviciu, din partea Autorității de Supraveghere 
Financiară doamna Anca Ioacara - șef serviciu, din partea Ministrului Justiției, domnul Mihai 
Pașca- secretar de stat și doamna Bianca Dumbravă – consilier, din partea Ministerului 
Finanțelor domnul Florin Chioreanu-consilier. 

 
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. 462/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat; 

2. PLx nr.464/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal; 

3. PLx nr. 481/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale; 

4. PLx nr.485/2021- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a 
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; 

 



 

 2

5. PLx nr.486/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății; 

6. PLx nr.491/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996; 

7. PLx nr.508/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor 
financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni; 

8. PLx nr. 509/2021- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului; 

9. PLx nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

 
Având în vedere prezența fizică a reprezentaților Ministerului Justițieiși și a faptului 

că aceștia trebuiau să fie prezenți și la ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi și dezbaterea PLx 
nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor pe punctul 1. Cu unanimitate de voturi propunerea 
domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

1. PLx nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
18.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001. Potrivit expunerii de motive, prin demersul legislativ se preconizează 
ca plângerile contravenţionale şi solicitările de înlocuire a sancţiunii amenzii contravenţionale 
cu munca în folosul comunităţii sa fie soluţionate exclusiv în şedinţe de judecată desfăşurate 
în sistem online. 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. 
 Reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că nu susțin adoptarea acestei 
inițiative legislative având în vedere faptul că desfășurarea ședințelor de judecată în sistem 
online cum prevede proiectul de lege, reprezintă o restrângere a exercitării dreptului privind 
accesul liber la justiție, consacrat de dispozițiile art.21 din Constituție. Recurgerea la acestă 
modalitate de desfășurare a ședințelor ar fi lăsată la dispoziția uneia din părți, indiferent dacă 
există sau nu posibilitatea unei astfel de desfășurăre și indiferent de manifestarea de voință 
aceleilalte părți. Obligativitatea se memține și în situația în care contravenientul sau celelalte 
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persoane care participă la proces nu ar dispune de mijloace de telecomunicație audiovizuală 
sau ar deține cunoștințele necesare pentru utilizarea respectivelor dispozitive. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, au fost depuse, la comisia 
sesizată în fond cu acest proiect de lege, 4 amendamente care includ observațiile Consiliului 
Legislativ și a menționat că din punctul de vedere al comisie noastre soluția este viabilă. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 
 

2. PLx nr. 462/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș  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 și Consiliul Economic și Social ua avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din 11.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002, în sensul modificării grupei de vârstă 
menționate în definiția tânarului NEET, în sensul extinderii acesteia, după cum urmează: 
persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are 
loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare 
profesională. De asemenea, proiectul intervine asupra Legii nr.416/2001 urmărindu-se, 
printre altele, reglementarea încetării dreptului la ajutorul social după finalizarea celor 6 luni 
sau dacă raportul de muncă încetează în această perioadă, introducerea unor prevederi 
referitoare la posibilitatea depunerii şi înregistrării electronice a solicitărilor, cererilor şi 
documentelor doveditoare, includerea de prevederi referitoare la înscrierea persoanelor apte 
de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în programul educaţional de tip „A doua 
şansă”, includerea de prevederi referitoare la decontarea transportului pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „A 
doua şansă”, la o distanţă mai mare de 5 km. faţă de locuinţă, modificarea reglementării 
referitoare la sancţionarea contravenţională a beneficiarului. Prin conținutul său normativ, 
inițiativa legislativă 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 
unanimitate de voturi  membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 

3. PLx nr.464/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
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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, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 11.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2015, în ceea ce priveşte impozitul pe 
profit, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile 
nerezidenţilor, taxa pe valoarea adăugată şi impozitele si taxele locale, în sensul transpunerii 
normelor Directivei 2011/96/UE, ale Directivei (UE) 2016/1164 şi ale Directivei (UE) 
2021/1159. 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 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

4. PLx nr. 481/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor 
măsuri fiscale 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu 
observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
11.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, în sensul instituirii următoarelor măsuri: introducerea noţiunii de standard de 
control fiscal, respectiv definirea SAF-T-ului ca fiind o declaraţie informativă în legătură cu 
evidenţele contabile şi fiscale; se instituie obligaţia depunerii fişierului standard de control 
fiscal; se propune ca fişierul standard de control fiscal să constituie obiect al verificării 
organului de inspecţie fiscală în cadrul efectuării inspecţiei fiscale; A.N.A.F. să poată 
sancţiona contravenţional contribuabilii care nu depun fişierul standard de control fiscal; 
reglementarea obligaţiei pentru contribuabil/plătitor de a ataşa şi copia legalizată de pe 
documentul original, în cazul unui document redactat într-o limbă străină care nu are 
caractere latine şi care este tradus în limba română; crearea cadrului legal, astfel încât 
comunicarea dintre ANAF şi entităţi să se realizeze exclusiv prin sistemul de comunicare 
electronic, dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF, respectiv în SPV; contribuabilii pentru 
care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt persoanele juridice, asocierile şi alte 
entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie 
liberală sau  exercită o activitate economic; crearea posibilităţii corectării declaraţiilor fiscale 
ori de câte ori, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care implică şi 
modificări de impuneri aferente unor creanţe fiscale şi perioade pentru care s-a anulat rezerva 
verificării ulterioare; nu se acordă înlesniri la plată a obligaţiilor fiscale care reprezintă ajutor 
de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum şi fonduri europene 
sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene; stabilirea unui termen rezonabil 
de valabilitate a măsurii asigurătorii, după data comunicării sesizării penale, un termen de 3 
luni de la data comunicării sesizării penale în care să rămână valabilă măsura asiguratorie; 
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analiza cererilor de dare în plată depuse la ANAF să fie realizată la nivelul organului fiscal 
competent de către comisiile constituite în acest scop prin ordin al preşedintelui ANAF. 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. 

Reprezentanul 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 inițiativa legislativă. 

 
5. PLx nr.485/2021- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea 
art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii 
maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV 
sau bolnave de SIDA 

 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu 
observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
11.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, precum şi abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează, printre altele, stimularea organizării şi desfăşurării la nivelul unităţilor 
sanitare a activităţii de audit clinic, ca măsură de creştere a calităţii serviciilor de sănătate şi 
siguranţei pacientului. De asemenea, intervențiile au ca scop clarificarea atribuţiilor dintre 
structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică, înlăturarea 
conflictelor de interse, introducerea reglementărilor specifice referitoare Ia situaţiile în care 
pot fi transmise bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor 
naţionale de sănătate, aflate în perioada de valabilitate, de la o unitate de specialitate la alta. 
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 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

6. PLx nr.486/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul sănătății 

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

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
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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 11.10.2021. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, 
precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021. Prin 
proiectul de act normativ se creează cadrul legal pentru stimularea adresabilităţii populaţiei 
spre vaccinare, astfel încât un număr semnificativ de persoane, în perioada următoare, să fie 
imunizate, fie în centrele de vaccinare organizate în acest scop, fie de către medicul de 
familie. Astfel, persoanele vaccinate cu schemă completă de vaccinare vor beneficia de o 
alocaţie individuală de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma de tichete de masă, pe 
suport de hârtie. Ca o măsură suplimentară de recompensare a tuturor persoanelor care au fost 
vaccinate împotriva C0VID-19, se propune, de asemenea, organizarea Loteriei de vaccinare, 
care constă în acordarea de premii în bani persoanelor cu vaccinate cu schemă completă de 
vaccinare. Totodată, proiectul prevede că, până la încetarea stării de alertă, posturile vacante 
sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în 
coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi 
ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care 
îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice 
domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat 
postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul 
aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi 
încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de 
termen, la iniţiative angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în 
coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei 
sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de 
către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 
de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen la iniţiativa angajatorului. De 
asemenea, se corelează măsurile instituite de România cu privire la verificarea şi eliberarea 
certificatelor verzi de vaccinare, testare sau trecere prin boală, în conformitate cu principiile 
generale ale dreptului Uniunii, în special cu principiile proporţionalităţii şi nediscriminării. 
Astfel, se urmăreşte alinierea cu celelalte state UE privind verificarea autenticităţii 
certificatelor şi mai ales privind durata certificatului de testare antigen rapidă cu mărirea 
termenului de valabilitate al acestuia de la 24 de ore la 48 de ore. 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 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

7. PLx nr.491/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 

 

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 
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legislativă, cu observații și propuneri, Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 
11.10.2021, ca urmare a depășirii  termenului de adoptare, conform art.75 alin.(3) teza a III- a 
din Constituția României, republicată. Guvernul prin punctul de vedere transmis, nu susține 
adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.7/1996, în sensul includerii avocaţilor în categoria profesioniştilor care colaborează, 
în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum 
şi asigurarea accesului gratuit al acestora în mod direct, permanent, personal sau prin 
reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte 
funciară. Prin conținutul său normativ, 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. 
 Reprezentantul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a precizat că 
nu susține adoptarea proiectului de lege menționând că prevederile prezentului proiect de lege 
sunt cuprinse în PLx nr.642/2020 - proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din 
Legea fondului funciar 18/1991, lege care se află la promulgare la președintele României. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
majoritate de voturi (2 voturi pentru) membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 

8. PLx nr.508/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a 
utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracțiuni 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș 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, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 
data de 18.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de 
facilitare a utilizării anumitor categorii de informaţii în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, în vederea transpunerii Directivei (UE) 
2019/1153 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a 
normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 
2000/642/JAI a Consiliului. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Reprezentntul Ministerului Afacerilor Interne a mentionat că susține adoptarea 
proiectului de lege și a precizat că acest proiect de lege transpune prevederile Directivei (UE) 
2019/1153 a cărei termen de transpunere a fost 1 august 2021. 

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

9. PLx nr. 509/2021- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de 
credit și adecvarea capitalului 
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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, 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, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 18.10.2021. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare asigurarea transpunerii prevederilor cuprinse în Directiva (UE) nr. 878/2019 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 
2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile 
financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile 
de conservare a capitalului, care vizează regimul aplicabil instituţiilor de credit şi firmelor de 
investiţii. 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. 

Reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere 
Financiară au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege menționând că prezentul act 
normativ transpune prevederile Directivei (UE) nr. 878/2019 a cărei termen de transpunere a 
fost 28 decembrie 2020. 

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

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 

 


