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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                     12 aprilie 2022 
                                                                               
 
                                

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 12 aprilie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 12 aprilie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 13 deputați: Ioan-
Sabin Sărmaș, Berescu Monica-Elena, Ivan Bogdan-Gruia, Stroe Ionuț-Marian, Miruță 
Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Buzoianu Diana-Anda, Cazan Laurențiu-Nicolae, 
Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Dan-Cristian, 
Popescu Vlad. Au fost absenți: Popa Radu Mihai, Blaga Daniel-Codruț, Moldovan Sorin-
Dan, Pavel Popescu, Toda Daniel-Liviu. 

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 Horătău, din 
partea Asociației Române a Băncilor doamna Cristina Dumitrescu – consilier financiar 
bancar 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; 
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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 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.  

Doamna Ruxandra Avram reprezentantul Băncii Naționale a României a precizat 
că  susține adoptarea prezentei inițiative legislative.  

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 trimiterea 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.  

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.  

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au precizat că 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. 

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 
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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.  

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.  

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 



5 
 

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.  

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 

 


