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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      21 iunie 2022 
                                                                               
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 21 iunie 2022 

 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 21 iunie 2022, desfășurată în format hibrid, au fost prezenți 10 deputați: Ioan-
Sabin Sărmaș, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Popa Radu Mihai, Cazan 
Laurențiu-Nicolae, Moldovan Sorin-Dan, Popescu Dan-Cristian, Pavel Popescu, Popescu 
Vlad, Șandru Cosmin. Au fost absenți: Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, 
Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, 
Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-Titus, Toda Daniel-Liviu. 

Domnul deputat Popa Radu Mihai a fost înlocuit de către domnul deputat Șoldan 
Gheorghe. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați din partea Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul 
Marius Săceanu –director, Direcția juridică și domnul Călin Cozan – Șef serviciu. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan - Sabin Sărmaș, 
președintele  Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.428/2021/2022 - Reexaminarea Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice 
și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de 
comunicații electronice ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 
nr.295 din 18 mai 2022; 

2. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022; 
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3. 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; 

4. PLx nr.348/2022 -Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 
acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de 
risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate 
parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestuia. 
 

1. PLx nr.428/2021/2022 - Reexaminarea Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice 
și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de 
comunicații electronice ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 
din 18 mai 2022 

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

prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină și imunități, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate cu Legea pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru 
stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, 
aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 din 
18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 10 iunie 
2022. Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată, a făcut obiectul 
controlului de constituționalitate înainte de promulgare. 

Avocatul Poporului și 50 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii 
Salvați România au formulat sesizari de neconstituţionalitate asupra Legii. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Legea are ca obiect de reglementare asigurarea transpunerii în legislația națională 
a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 
2018 de instituire a Codului europaen al comunicațiilor electronice, act legislativ prin 
care au fost reținute într-un singur document, toate directivele din domeniul 
comunicațiilor electronice. Prin proiect se propun o serie de modificări și/sau completări 
ce urmăresc atingerea unei mai bune conectivități pentru utilizatori, documentul fiind 
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parte a unor măsuri de politică necesare pentru a sprijini dezvoltarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, cu amendamentele admise de eliminare a 
articolelor declarate neconstituționale. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au 
hotărât adoptarea raportului preliminar. 

 
2. PLx nr.276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022 

 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, 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 
16 mai 2022. Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
alin. (1) din Constituția României, republicată. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare stabilirea unui mecanism de finanţare a acţiunilor şi activităţilor necesare 
procesului de pregătire, organizare şi desfăşurare a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 
stat sau unităţilor administrativ-teritoriale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea 
evenimentului, din sumele virate de ANCOM. Astfel, se propune ca, din excedentul 
bugetar aferent anilor anteriori, ANCOM să vireze la bugetul de stat suma de 88.000 mii 
lei, în vederea finanţării cheltuielilor ordonatorilor principali de credite, determinate de 
organizarea şi desfăşurarea Conferinţei, între care şi Primăria Municipiului Bucureşti. În 
raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege. Cu uanimitate propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

3. 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 
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acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID 
pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 

 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș 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  

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a propus adoptarea raportui preliminar 
primit de la Comisia pentru sănătate și familie. Cu uanimitate propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

4. PLx nr.348/2022 -Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 
acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de 
risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate 
parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestuia 

 
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, cu 
observații și propuneri. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
07.06.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
temporare, denumite „Sprijin pentru Româniaˮ, pînă la data de 31.12.2022, pentru 
sprijinul material al unor categorii de populaţie vulnerabile 

Domnul președinte Ioan – Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanumitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege. 
 

PREȘEDINTE 

IOAN – SABIN SĂRMAȘ 

 


