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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                    23 martie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23 martie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 23 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 15 deputați: 
Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță Radu-Dinel, 
Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-
Nicolae, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-
Titus,  Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin 
Sărmaș, Popa Radu Mihai.  

Domnul deputat Stroe Ionuț-Marian a fost inlocuit de catre doamna deputat 
Christine Thellmann. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.94/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România; 

2. PLx nr.99/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor 
provenite de la nave; 

3. PLx nr.100/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - 
Codul silvic; 

4. PLx nr.107/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru modificarea unor termene; 
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5. PLx nr.117/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. 
 

1. PLx nr.94/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în temeiul dispoziţiilor 
art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu 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 07.03.2022. Camera 
Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 
României, republicată.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a menționat că în data de 11 martie 
2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2022 pentru abrogarea OUG nr.129/2022 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România și pe cale de consecință a 
propus adoptarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente admise. Prin amendamentele admise se respinge Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2022 ca urmare a aborgării a OUG nr.129/2021 prin OUG nr.22/2022. 

Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente admise. 

 
2. PLx nr.99/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a 
deșeurilor provenite de la nave 

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 și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.03.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a 
acestuia. 
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3. PLx nr.100/2022 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 
- Codul silvic 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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 
propunerea legislative, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
07.03.2022. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 

 
4. PLx nr.107/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru modificarea unor termene 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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, Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.03.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 

 
5. PLx nr.117/2022- Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 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, cu observații și propuneri, iar Senatul a respins inițiativa 
legislativă în ședința din data de 07.03.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acesteia. 
 
 
 

                                        VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 


