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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 4 mai 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 4 mai 2022 au fost prezenți 17 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea  Ministerului 
Afacerilor Interne domnul Stanca Sergiu – Șef serviciu Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Cristian 
Roman – Secretar de stat, din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului, domnul Adrian Ștefănel Manafu – director general - Direcția Generală 
Administarea Participațiilor Statului, din partea Ministerului Sănătății domnul Aurel Mohan – 
Secretar de stat, din partea Ministerului Finanțelor domnul Attila Gyorgy – Secretar de stat și 
din partea Autorității Naționale de Regelementare în domeniul Energiei (ANRE) domnul 
Radu Bădiță – director general. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 185/2022 - Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric 
în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile; 

2. PLx nr.189/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România; 

3. Plx nr.191/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească; 

4. PLx nr.192/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor 
europene; 

5. PLx nr.193/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața 
de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul energiei; 
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6. PLx nr.194/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a 
altor acte normative; 

7. PLx nr. 211/2022 - Proiectul de Lege privind Cazierul de mediu și Registrul 
național electronic de mediu. 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinii de zi, respectiv 
punctul 7 - PLx nr. 211/2022 - Proiectul de Lege privind Cazierul de mediu și Registrul 
național electronic de mediu, să fie dezbătut ca prim punct. Cu unanimitate de voturi 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

1. PLx nr. 211/2022 - Proiectul de Lege privind Cazierul de mediu și Registrul 
național electronic de mediu 

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

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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 normativ. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege în ședința 
din data de 11.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Registrului 
naţional electronic de mediu şi instituirea Cazierului de mediu în scopul unei mai bune 
aplicări a sancţiunilor de mediu, pentru crearea unei evidenţe a respectării legislaţiei de mediu 
şi pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenţii constatatori a situaţiilor de 
repetare a aceleiaşi fapte de către persoane fizice, operatori economici, sau unităţi 
administrativ-teritoriale, în vederea unei coerente individualizări graduale la aplicarea 
sancţiunilor majorate sau complementare pentru abateri repetate. 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. 
 În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului senator 
Ion-Dragoș Popescu pentru a prezenta proiectul de lege în calitate de inițiator. 

Domnul senator Ion-Dragoș Popescu a precizat că potrivit Interpol și Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu, criminalitatea împotriva mediului este a patra cea mai mare 
activitate criminală din lume după traficul de droguri, traficul de persoane și contrafacere, 
crescând cu o rată între 5%-7% pe an. La nivel național nu există în prezent nicio bază 
națională de date unde să fie trecute contravențiile sau orice alte fapte contrare legislației de 
mediu, astfel încât să se cunoască amploarea fenomenului încălcării legislației de mediu și 
cine sunt persoanele sau entitățile care au un comportament contrar politicilor de mediu, fie 
în mod repetat, fie ocazional. De asemenea, nu există niciun registru sau orice altfel de bază 
de date centralizată, electronică unde să fie păstrată o evidență a entiățtilor care sunt 
beneficiari ai actelor de reglementare în domeniul protecției mediului, cum ar fi: autorizații 
de mediu, autorizații integrate de mediu, acorduri, avize etc..Crearea unui mecanism, precum 
cazierul de mediu, unde să fie centralizate datele cu privire la cine sunt persoanele și entitățile 
care încalcă legislația de mediu, precum și unitățile administrativ-teritoriale unde autoritățile 
nu își îndeplinesc atributiile, va însemna crearea unui mecanism de descurajare a 
criminalității de mediu. Legislația românească ar crea mecanismul prin care va permite 
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urmărirea îndeaproape a respectării legislației de mediu de către beneficiarii unor acte de 
reglementare, dar și de persoane fizice, sau alte entități care desfășoară activități care pun în 
pericol mediul și implicit sănătatea populației. Prin reglementarea unui cazier de mediu și a 
unui Registru Național Electronic de Mediu, unde să fie prevăzute actele de reglementare în 
baza cărora funcționează beneficiarii, se va încuraja implicarea cetățenilor în semnalarea 
încălcărilor limitelor actelor de reglementare (autorizațiilor, avizelor de mediu, etc.). 
Implementarea unui registru național electronic de mediu, introducerea cazierului de mediu 
precum și introducerea sancțiunii complementare a punctelor de penalizare sunt cele trei 
principale modificări propuse de actul normativ, venit să descurajeze un comportament 
contrar disciplinei privind protectia mediului. Propunerea vine să creeze temeiul legal în care 
executivul sä reglementeze, prin acte normative secundare, condițiile de punere în aplicare a 
acestor noi mecanisme de evidență. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei legislative. Cu 
majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acesteia. 

 
2. Plx nr. 185/2022 - Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în 

scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile 

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 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. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit 
prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată. Consiliul Legislativ, 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție socială și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la 
nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de 
autorizare privind călătoriile. Proiectul stabileşte cadrul organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de 
informaţii şi de autorizare privind călătoriile, asigurând astfel aplicarea în România a 
Regulamentului (UE) 2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieşire EES 
(Regulamentul Entry/Exit) şi a Regulamentului (UE) 2018/1240 de instituire a Sistemului 
european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (Regulamentul ETIAS). În 
acest sens, desemnarea punctelor centrale de acces se va face la nivelul Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, iar adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de 
frontieră sunt stabilite în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcţia 
Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Poliţia de Frontieră Română). 
Proiectul de lege stabileşte, totodată, autorităţilor drept de consultare a datelor în sistemul 
central EES şi a celor cu drept de acces la sistemul ETIAS, precum şi o serie de aspecte 
legate de protecţia datelor cu caracter personal şi mecanismul de contestare a prelucrărilor 
apreciate de acestea ca fiind nelegale. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Sergiu 
Stanca - Șef serviciu în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pentru a–și 
prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
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Domnul Sergiu Stanca a precizat că prezenta lege stabileşte cadrul organizatoric în 
scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului 
european de informații și de autorizare privind călătoriile, în aplicarea anumitor dispoziţii 
cuprinse în următoarele regulamente: a) Regulamentul (UE) 2017/2226 de instituire a 
Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a 
datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe 
ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de 
modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor 
(CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011, denumit Regulamentul EES și b) Regulamentul 
(UE) 2018/1240 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226, denumit Regulamentul 
ETIAS. Scopul EES se circumscrie combaterii migrației ilegale prin punerea la dispoziție a 
unui sistem care calculează durata de ședere autorizată în cazul fiecărui călător. La intrare, 
permite calcularea rapidă și precisă a numărului de zile rămase din numărul maxim de 90 de 
zile într-o perioadă de 180 de zile, în cazul călătorilor care au vizitat frecvent spațiul 
Schengen, iar la ieșire permite să se verifice dacă durata de ședere autorizată a fost respectată 
de către călător. În teritoriu permite, cu ocazia efectuării de verificări asupra resortisanților 
țărilor terțe, să se stabilească dacă șederea lor este legală. Sistemul ETIAS colecteză 
informații de la resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză și asigură 
interoperabilitatea (în ceea ce privește informațiile și infrastructura tehnologică), cu sistemul 
EES și cu alte sisteme de informații ale Uniunii Europene. Sistemul ETIAS va asigura o 
autorizaţie de călătorie pentru resortisanţii ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a deţine viză, 
care va atesta că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a considera că 

prezenţa persoanei vizate ar constitui un astfel de risc, aceasta fiind diferită de o viză. 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. Cu unanimitate de 

voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 
de lege. 

 
3. PLx nr.189/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; 

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 11.04.2022, ca urmare a depașirii termenului de adoptare, 
potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. Consiliul Legislativ, Comisia 
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru 
egalitate de șanse pentru femei și bărbați au avizat favorabil proiectul de lege. Camera 
Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România, cu modificările și completările ulterioare, urmare a încetării stării de alertă 
instituite pe teritoriul României, şi respectiv al încetării aplicabilităţii măsurilor adoptate 
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pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care intră 
pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate cu 
virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile referitoare la carantinarea persoanelor. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Aurel 
Mohan Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. 

Domnul Aurel Mohan a precizat că, având în vedere încetarea stării de alertă instituită 
pe teritoriul României, și respectiv încetarea aplicabilității măsurilor adoptate pentru 
prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care intră pe 
teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul 
SARS-CoV-2, precum și măsurile referitoare la carantinarea persoanelor, menținerea 
obligației completării Formularului digital de intrare în România, cu cel mult 72 de ore 
înainte de intrarea pe teritoriul României sau în maximum 24 de ore de la intrarea în țară, 
reglementată conform prevederilor OUG nr. 129/2021, cu modificările și completările 
ulterioare, nu este justificată.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot proiectul de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege. 

 
4. Plx nr.191/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia românească 

 
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, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 11.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru 
economia românească, sub formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat, 
având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor unor asemenea scheme de 
sprijin, care se confruntă cu dificultăţi generate de pandemia de COVID-19. Astfel, se 
propune aprobarea unui număr de 4 programe de garantare în domeniile prioritare: 
PROGRAMUL IMM PROD, PROGRAMUL RURAL INVEST, PROGRAMUL GARANT 
CONSTRUCT şi PROGRAMUL INNOVATION. În cazul creditelor de investiţii acordate în 
cadrul programelor de garantare, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară 
şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. În cazul creditelor/liniilor de credit 
destinate finanţării capitalului de lucru acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia 
de stat este garantată cu ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor 
deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare. Între Ministerul Finanţelor şi 
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN, 
Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN respectiv Fondul Român de 
Contragarantare S.A. se încheie câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile 
părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat. PROGRAMUL IMM 
PROD, are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către 
IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană. PROGRAMUL RURAL INVEST are ca 
deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către beneficiarii 
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eligibili care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea 
dezvoltării afacerilor în aceste zone. PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are ca 
deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţării investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul 
construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale implicate în proiecte privind îmbunătațirea 
eficienței energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu. 
PROGRAMUL INNOVATION are ca deziderat sprijinirea capacităţii de inovare, susţinerii 
activităţilor la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu cifra de 
afaceri mai mică de 1 mii. €, care activeaza în industria exportatoare, nepoluantă. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Attila 
Gyorgy – Secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor pentru a-și expune punctul de 
vedere. 

Domnul Attila Gyorgy a precizat că ordonanța de urgență prevede finanțarea a patru 
programe de garantare pentru obiective precum digitalizarea activității, achiziția de 
echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează 
contracte în sectorul construcții, obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, 
mediu, digitalizare etc. 

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. 
 

5. PLx nr.192/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene 
 
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 a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 11.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri în domeniul fondurilor europene. Potrivit proiectului, în scopul implementării 
acţiunilor de sprijin acordate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile şi/sau 
rambursabile, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este desemnat ca entitate publică, ce va 
asigura securitatea cibernetică şi dezvoltarea de noi măsuri în cadrul sistemului informatic 
integrat IMM RECOVER. Totodată, se preconizează că Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale poate beneficia de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile 
pentru dezvoltarea, mentenanţa şi securitatea cibernetică a sistemului informatic integrat-
IMM RECOVER pe toate componentele sale. 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. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Cristian 
Roman - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a-
și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 

Domnul Cristian Roman a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
este administratorul operațional al măsurilor dezvoltate în sistemul informatic integrat – IMM 
RECOVER. 

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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6. PLx nr.193/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de 
energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
energiei 

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 11.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. Proiectul vizează acordarea unei scheme de sprijin pentru 
consumatorii casnici şi non - casnici, în vederea asigurării în plan economic şi social a unui 
nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi garantării 
dreptului acestora cu privire la continuarea activităţilor economice şi a traiului de zi cu zi în 
condiţii decente. Totodată, cheltuielile determinate de plata compensaţiilor vor fi asigurate pe 
seama impozitului pe veniturile suplimentare realizate de producătorii de energie electrică şi 
gaze naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în prezentul proiect vor atenua creşterile de 
preţuri la energie electrică şi gaze naturale la consumatorii casnici şi non-casnici şi vor 
asigura continuitatea efectelor multiplicatoare pozitive în economie. 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. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Radu 
Bădiță - director general în cadrul Autorității Naționale de Regelementare în domeniul 
Energiei (ANRE) pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege.  

Domnul Radu Bădiță a precizat că ANRE susține adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Guvern. 

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

7. PLx nr.194/2022 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a 
altor acte normative 

 
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, cu 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 11.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie 
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şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de 
insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva 
privind restructurarea şi insolvenţă). Proiectul vizează modificarea și completarea Legii 
nr.85/2014, în sensul instituirii unor proceduri de prevenire a insolvenței la care pot recurge 
debitorii aflați în dificultate și, respectiv, a unor proceduri colective de insolvență pentru 
acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cărora debitorul beneficiază, atunci când este 
posibil, de șansa de redresare a activității sale. 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. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a dat cuvântul domnului Adrian 
Ștefănel Manafu - director general, Direcția Generală Administarea Participațiilor Statului 
pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 

Domnul Adrian Ștefănel Manafu a precizat că susține adoptarea prezentului proiect de 
lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea inițiativei legislative. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acesteia. 
 
 
 

PREȘEDINTE 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


