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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 18 mai 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 18 mai 2022 au fost prezenți 12 deputați: Ioan-Sabin Sărmaș, Berescu Monica-
Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Popa Radu Mihai, Blaga Daniel-Codruț, 
Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, Molnar Radu-Iulian, Popescu Vlad, 
Șandru Cosmin, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-
George, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Dan-
Cristian, Pavel Popescu. 

Domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș a fost înlocuit de către doamna deputat 
Horga Maria Gabriela, doamna deputat Berescu Monica-Elena a fost înlocuită de către 
domnul deputat Băltărețu Viorel, domnul deputat Stroe Ionuț-Marian a fost înlocuit cu 
doamna  deputat Cristina Trăilă, domnul deputat Toda Daniel-Liviu a fost înlocuit cu 
doamna deputat Murariu Oana și domnul deputat Șandru Cosmin a fost înlocuit cu 
doamna deputat Ciofu Cătălina. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Justiției domnul Mihai Pașca – Secretar de stat, din partea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii domnul Gabor Sandor – Secretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, doamna Mihaela Ene – director adjunct și domnul Brecea Florentin – director, 
din partea Ministerului Apărării Naționale domnul Marius Bălu – Secretar de stat, iar din 
partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, domnul Constantin 
Buchet – președinte. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr.98/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare 
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rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații 
cu privire la neplata tarifelor rutiere; 

2. PLx nr.153/2022 - Propunere legislativă privind deconspirarea urmaşilor 
lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii; 

3. PLx nr.157/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţi; 

4. PLx nr.231/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri 
pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 
epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01; 

5. PLx nr.244/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă; 

6. PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022. 

Domnul vicepreședinte, Bogdan-Gruia Ivan, a propus modificarea ordinii de zi, 
respectiv punctul 6 - PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în 
domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022, să fie dezbătut ca prim punct. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 

 
1. PLx nr.247/2022 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite 
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 
ianuarie 2022 

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 a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 
ianuarie 2022.  
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 Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale a precizat că Acordul cuprinde 
prevederi referitoare la domeniile cooperării bilaterale pe zona pregătirii şi educaţiei 
militare, a schimbului de informaţii, transferului de tehnologie, cercetare şi dezvoltare, în 
domeniul telecomunicaţiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare; protecţiei 
informaţiilor clasificate, desemnarea autorităţilor competente în aplicarea Acordului, 
modul de soluţionare a divergenţelor, intrarea în vigoare, durata, precum şi încetarea 
valabilităţii Acordului. 

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. 

 
2. Plx nr.98/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de 
tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de 
informații cu privire la neplata tarifelor rutiere 

Domnul vicepreședinte, Bogdan-Gruia Ivan, a precizat că, în temeiul 
dispoziţiilor art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu prezentul proiect de lege. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 martie 2022. Consiliul Legislativ, 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au avizat 
favorabil proiectul de lege. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a precizat că 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de lege, 

 
3. PLx nr.153/2022 - Propunere legislativă privind deconspirarea 

urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii 
publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

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 
negativ inițiativa legislativă,. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008.  
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Domnul Constantin Buchet președinte al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității a precizat că nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte, Bogdan-Gruia Ivan, a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz 
negativ. 

 
4. PLx nr.157/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţi 

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 a avizat negativ propunerea legislativă, iar 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008.  

Domnul Constantin Buchet, președintele Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității a precizat că nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte, Bogdan-Gruia Ivan, a supus la vot avizarea inițiativei 
legislative. Cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz 
negativ. 
 

5. PLx nr.231/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01 

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 a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.05.2022.  

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Interne au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

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. 
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6. PLx nr.244/2022 - Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
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 a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul 
Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normative. Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din 2 mai 2022. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu 
susține adoptarea acestei inițiative legislative.  

Reprezentantul Ministerului Justiției a precizat că nu susține adoptarea inițiativei 
legislative în forma prezentată. 

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 


