
1 

 

                                                                        
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                        10 mai  2022 

                                                                               

 

                                

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 10 mai 2022 

 

 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 4 mai 2022 au fost prezenți 13 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Ivan Bogdan-Gruia, 

Stroe Ionuț-Marian, Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George,  Blaga Daniel-Codruț, 

Cazan Laurențiu-Nicolae, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-Titus,  

Pavel Popescu, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Berescu Monica-

Elena, Miruță Radu-Dinel, Buzoianu Diana-Anda, Moldovan Sorin-Dan, Popescu Dan-

Cristian, Șandru Cosmin. 

Domnul deputat Popa Radu Mihai a fost înlocuit de către doamna deputat 

Paraschiv Rodica, domnul deputat Popescu Vlad a fost înlocuit de către domnul deputat 

Floroiu Ionel, domnul deputat  Ioan-Sabin Sărmaș a fost înlocuit cu domnul deputat 

Valentin Făgărășian si domnul deputat Pavel Popescu a fost înlocuit cu doamna deputat 

Hărătău Elena. 

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

vicepreședintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 

Sănătății domnul Aurel Mohan – Secretar de stat, din partea Ministerului Justiției domnul 

Adrian Dumitru – consilier juridic și din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale 

doamna Sărățeanu Manuela – Luana și domnul Dănilă Andrei Sabin. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 

acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID 

pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19; 
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2. PLx nr.95/2022 -Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de 

COVID-19; 

3. Pl-x nr.150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011; 

4. PLx nr.218/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional 

și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz 

uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul sănătății; 

5. PLx nr.219/2022- Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în 

interes public. 

 

 

 

1. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita 

libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 

 

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. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 22.09.2021, iar Consiliului Legislativ și 

Consiliul Economic și Social au avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de 

ordonanță de urgență. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

a avizat negativ proiectul de lege, iar Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a avizat favorabil proiectul de act normativ.  

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale și reprezentantul 

Ministerului Sănătății au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) membrii comisiei au hotărât adoptarea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

 

2. PLx nr.95/2022 -Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și 

acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru 

a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 

 

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. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 07.03.2022, iar Consiliului Legislativ a 

avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de ordonanță de urgență. Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a avizat negativ proiectul de 

lege, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege.  

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale și reprezentantul 

Ministerului Sănătății au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) membrii comisiei au hotărât adoptarea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

 

3. Pl-x nr.150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

art.168 din Legea educației naționale 1/2011 

 

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 proiectul de act normativ.  

Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației nu au fost prezenți la 

ședință pentru a-și prezenta punctul de vedere, domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan 

a propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterii inițiativei legislative și solicitarea 

punctelor de vedere de la Ministerul Educație și Biblioteca Națională a României. Cu 

unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 
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4. PLx nr.218/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a 

măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 

privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de 

abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătății 

 

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 

19.04.2022.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 

lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz favorabil. 

 

5. PLx nr.219/2022- Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes 

public 

 

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, în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și  Consiliul 

Economic și Social au avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din data de 19.04.2022.  

Reprezentantul Ministerului Justiției a precizat că proiectul de lege transpune 

Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale 

dreptului Uniunii și susține adoptarea lui. 

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. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN – GRUIA IVAN 


