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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 12 aprilie 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 12 aprilie 2022 au fost prezenți 13 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței a fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Băncii Naționale 
a României doamna Ruxandra Avram – director și domnul Ionuț Horatău, din partea 
Asociației Române a Băncilor doamna Cristina Dumitrescu – consilier financiar și din partea 
Inspectoratului General al Poliției Române domnii Cristian Păunaș și Florin Chirilă. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.134/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin; 

2. PLx nr.135/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.59/1934 asupra cecului; 

3. PLx nr. 146/2022 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 

4. PLx nr. 79/2022 - Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru 
protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului 
român"; 

5. COM (2022) 83 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul 
nostru european de creştere; 

6. PLx nr. 159/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 
privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuțional penale. 

 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus dezbaterea PLx 159/2022 - proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2022 pentru 
modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 
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judiciare și execuțional penale pe punctul 3, având în vedere prezența fizică a reprezentanților 
Inspectoratului General al Poliției Române. 

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi modificată a fost adoptată. 
 
1. PLx nr.134/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin 

 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117 alin. (1) 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 negativ propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri, iar Consiliul Economic și Social a avizat favorabil 
proiectul de act normative. Banca Națională a României a avizat favorabil cu observații 
inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.03.2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.58/1934, 
în vederea redefinirii, respectiv reformulării unor elemente obligatorii prevăzute pe 
instrumentul de debit, ţinând cont de funcţiile și de modul de organizare actuale ale 
instituţiilor de credit, care să asigure remiterea spre încasare a instrumentelor de debit de 
către posesor către instituţia sa de credit, prin intermediul unui canal electronic securizat. 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. 

Doamna Ruxandra Avram reprezentantul Băncii Naționale a României a precizat că  
susține adoptarea prezentei inițiative legislative și a menționat că în 2008 a fost adoptată 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2008, aprobată prin Legea nr. 163/2009, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin prin care s-a 
reglementat trunchierea (prezentarea electronică la plată a cambiei și biletului la ordin). Prin 
acest mecanism, s-a digitalizat etapa de prezentare la plată a instrumentelor de debit, prin 
transmiterea unei imagini în formă dematerializată prin rețeaua interbancară de comunicații 
securizată, fără să mai fie necesară transmiterea între bănci a instrumentului de debit pe 
suport hârtie. S-a asigurat astfel o soluție de procesare automată a instrumentelor de debit, 
astfel încât sä se asigure reducerea ciclului de compensare și decontare, reducerea costurilor 
de procesare, asigurarea unui nivel ridicat al securității și furnizarea de servicii de plăți 
operative și eficiente pentru instituțiile de credit și pentru utilizatorii non-bancari. Instituțiile 
de credit trec printr-o puternică transformare care vizează creșterea eficienței, îmbunătățirea 
vitezei și acuratețea proceselor operaționale, reducerea costurilor, precum și extinderea 
digitalizării spre servicii mai complexe. Propunerea legislativă prevede posibilitatea remiterii 
spre încasare a imaginii instrumentelor de debit, transmisă prin intermediul unui canal 
electrnic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate de către posesor către banca 
sa. 

Doamna Cristina Dumitrescu din partea Asociației Române a Băncilor a precizat că 
susține adoptarea propunerii legislative și a menționat că trunchierea este o alternativă la 
trimitrea fizică a cambiei și biletului la ordin și nu o înlocuiește. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a acestuia. 
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2. PLx nr.135/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.59/1934 asupra cecului 
 
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 normative. Banca Națională a României a avizat favorabil cu 
observații inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 
14.03.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.59/1934. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează instituirea posibilităţii remiterii 
spre încasare a imaginii cecului de către posesor către banca sa, prin intermediul unui canal 
electronic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate, redefinirea, respectiv 
reformularea unor elemente obligatorii prevăzute pe cec, clarificarea rolului fiecăruia dintre 
participanţi la procesul de plată a cecului, introducerea posibilităţii de retragere de la 
decontare a unui instrument de debit la solicitarea scrisă a beneficiarului, actualizarea 
terminologiei juridice, simplificarea şi completarea articolelor în scopul clarificării înţelesului 
acestora, precum şi abrogarea unor dispoziţii. 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 hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 

 
3. PLx nr. 159/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 
privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuțional penale 

 
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, cu prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 28.03.2022. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.146/2021, în sensul prorogării 
termenului privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică 
(SIME), precum şi a datei de la care urmează a se aplica monitorizarea electronică în sistem 
pilot, până la data de 1 octombrie 2022, faţă de data de 1 martie 2022, prevăzută de actul 
normativ de bază. 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 Inspectoratului General al Poliției Române au precizat că la data de 18 
mai 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 515 Legea nr. 146/2021 privind 
monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, care 
prevede înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare 
electronică (SIME). Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 146/2021 
monitorizarea electronică se aplică, în primă fază, în sistem pilot, începând cu data de 1 
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martie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025. Prin prezentul proiect de lege 
se propune modificarea termenului privind operaționalizarea SIME și a celui de aplicare a 
monitorizării electronice, în primă fază, în sistem pilot, pentru cazurile privind aplicarea 
ordinului de protecţie provizoriu şi ordinului de protecţie, respectiv aplicarea ordinului 
european de protecţie, în sensul prorogării acestora până la data de 01.10.2022. 

Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a întrebar care este motivul pentru care se dorește 
prorogarea termenului de la 1 martie 2022 la 1 octombrie 2022. 

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au menționat că se dorește 
prorogarea termenului privind operaționalizarea SIME și a celui de aplicare a monitorizării 
electronice, în primă fază, în sistem pilot, pentru cazurile privind aplicarea ordinului de 
protecţie provizoriu şi ordinului de protecţie, respectiv aplicarea ordinului european de 
protecţie. Acest lucru este necesar deoarece arhitectura unui asemenea sistem de monitorizare 
electronică reclamă o abordare integrată/complexă, coroborat cu numărul mare de ordine 
protecție care influențează necesarul de resurse umane și tehnice fiind necesare clarificarea 
aspectelor de ordin tehnic legate de dezvoltarea SIME, infrastructura hardware și software 
aferentă și aplicațiile necesar a fi dezvoltate. 

Doamna deputat Monica Elena Berescu a menționat că nu este de acord cu prorogarea 
termenului având în vedere numărul mare de ordine de protecție emise pentru victimele 
violenței domestice. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
majoritate de voturi ( 4 voturi împotrivă) membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
acestuia. 
 

4. PLx nr. 146/2022 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative 
 

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, prezenta propunere legislative. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri, iar Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susține 
adoptarea inițiativei legislative, cu observații. Senatul a respins proiectul de lege în ședința 
din data de 21.03.2022. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016, în sensul instituirii în sarcina instituțiilor 
publice, organelor de specialitate ale administrației centrale și locale și persoanelor juridice 
de drept privat, care au obținut, potrivit legii, statut de utilitate publică sau sunt autorizate să 
presteze un serviciu public, a unei obligații de a pune la dispoziția cetățenilor, în mod gratuit, 
în format fizic pe hârtie sau în format electronic, pe pagina de internet proprie, modele de 
formulare sau cereri aferente serviciilor furnizate. Potrivit inițiatorilor, demersul legislativ 
urmărește eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea timpilor în relația cu publicul 
și respectarea principiului accesibilității serviciilor publice. În raport cu obiectul de 
reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acesteia. 

 
 
5. PLx nr. 79/2022 - Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru 

protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului 
român" 

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, prezenta propunere legislative.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri, iar  
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normative. Propunerea 
legislativã are ca obiect de reglementare adpotarea unor mãsuri pentru pentru protejarea 
interesului superior si suveran al poporului si al cetățeanului roman. În raport cu obiectul de 
reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată pentru dispozițiile circumscrise domeniilor prevăzute la art.117 alin. (3) și art. 118 
alin. (2) din Constituția României și Cameră decizională pentru dispozițiile circumscrise 
domeniilor prevăzute la art.73 alin.(3) lit. a) și h). 

Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a precizat că membrii Grupului parlamentar al 
USR nu susțin adoptarea prezentei propuneri legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a 
acesteia. 

 
 
6. COM (2022) 83 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul 
nostru european de creştere 

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

art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, pentru examinare în fond și întocmirea unui 
proiect de opinie cu prezenta comunicare. Comunicarea reamintește obiectivele comune la 
care UE și statele sale membre s-au angajat în ceea ce privește tranziția ecologică și digitală 
și întărirea rezilienței sociale și economice și  recunoaște că economia europeană trece prin 
transformări fără precedent în contextul incertitudinilor majore legate de perspectivele 
globale și de securitate și prezintă principalele investiții și reforme necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor comune și subliniază importanța unei acțiuni coordonate a tuturor 
actorilor relevanți, printre care se numără UE, statele membre și sectorul privat. De 
asemenea,  Pandemia de coronavirus a accelerat transformarea digitală a societăților noastre 
și a subliniat importanța tehnologiilor digitale pentru viitoarea creștere economică a 
Europei. Busola digitală propusă de Comisie stabilește obiectivele digitale ale Uniunii pentru 
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2030. Pentru a atinge aceste ambiții, UE trebuie să intensifice investițiile în tehnologiile 
digitale cheie, inclusiv securitatea cibernetică, cloud computing, inteligența artificială, 
spațiile de date, blockchain și semiconductori, precum și în abilitățile relevante.  Pentru a 
realiza transformarea digitală a Uniunii, o estimare din 2020 a indicat că vor fi necesare 
investiții suplimentare de aproximativ 125 de miliarde EUR pe an. Acestea includ investiții în 
infrastructura digitală, în competențele digitale și în tehnologiile avansate, dar exclud alte 
dimensiuni, cum ar fi serviciile publice digitale.  Deși cea mai mare parte a investițiilor 
pentru transformarea digitală va proveni din sectorul privat, intervenția publică va fi, de 
asemenea, necesară pentru a atrage investiții private și a contribui la remedierea 
disfuncționalităților pieței. Programul de reformă a politicilor de la nivelul UE vizează 
crearea unei piețe unice digitale care să protejeze drepturile fundamentale ale utilizatorilor, să 
ofere condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi și să faciliteze adoptarea și 
implementarea tehnologiilor digitale de către mediul de afaceri și, în special, de către IMM-
uri. Europa aspiră să fie un lider în ceea ce privește elaborarea de standarde la nivel mondial 
care să îi plaseze pe oameni în centrul tranziției digitale. Tehnologiile și serviciile digitale pe 
care le utilizează cetățenii trebuie să fie conforme cadrului juridic aplicabil și trebuie să 
respecte drepturile și valorile inerente Uniunii.  

În contiunare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus adoptarea unui proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


