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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

             Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 februarie 2021 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

16 februarie 2021 s-au desfășurat cu prezență fizică și online și au fost prezenți 15 deputați. 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș,  președinte 

al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx 10/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii 

de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19; 

2. PLx nr.29/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de 

constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei 

publice locale; 

3. PLx nr. 31/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă; 

4. PLx nr.42/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă; 

5. PLx nr. 85/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 

alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 
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persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 

nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 

Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere 

în aplicare a prevederilor acesteia. 

 

La lucrările Comisiei au participat, din partea Autorității pentru Digitalizarea 

României, domnul Marius Cosmin Costache – vicepreședinte, din partea Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației doamna Domnica Focșăneanu – Director 

Adjunct, din partea Ministerului Justiției domnul Ovidiu Mircea Ursuța – Secretar de stat, din 

partea Ministerului de Interne – IGPR comisar șef de poliție Viorel Mihăiță director Direcția 

Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, din partea Asociației Juriștilor pentru 

Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL) domnul Adrian Aciu. 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. PLx 10/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 

 

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

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 

trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.169/2020 

privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru 

organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul 

de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 

alin.(5) din Constituția României republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020, în sensul ca, în situaţia 

în care sumele prevăzute pentru campaniile de informare publică nu se utilizează integral, pe 

categorii de furnizori de servicii media şi în procentele prevăzute la art.3, să se creeze cadrul 

legal pentru redistribuirea sumelor rămase necheltuite, celorlalte categorii de furnizori de 

servicii media sau între servicii, în cadrul aceleiaşi categorii. În acest sens, se introduce o 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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nouă reglementare care prevede că sumele din bugetul prevăzut total al campaniilor media 

pot fi redistribuite între categoriile de servicii media prevăzute la alin.(1) sau între servicii, în 

cadrul aceleiaşi categorii, la propunerea motivată a Autorităţii pentru Digitalizarea României, 

cu încadrarea în bugetul aprobat, în funcţie de cererile furnizorilor media validate în cadrul 

campaniei de informare publică şi de disponibilităţile bugetare înregistrate la data de 1 

octombrie 2020, pe fiecare categorie de servicii prevăzută la alin.(1) lit.a)-f). Prin conținutul 

său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 

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

decizională. 

Reprezentantul Autorității pentru Digitalizarea României a prezentat punctul de 

vedere al Guvernului, susținând adoptarea acestui act normativ și a răspuns întrebărilor 

membrilor Comisiei.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

2. PLx nr.29/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de 

constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei 

publice locale 

 

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

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 

trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2020 

privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de 

către autorităţile administraţiei publice locale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 

data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din 

Constituția României republicată. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri 

de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile 

administraţiei publice locale având în vedere evoluţia pandemiei de COVID-19. Prin 

conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în 

aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 

prezentat punctul de vedere al ministerului, susținând adoptarea acestui act normativ și a 

răspuns întrebărilor membrilor Comisiei.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

3. PLx nr. 31/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă 

 

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

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 

trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea 

lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.  Consiliul 

Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar 

Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii termenului de 

adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. Proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi 

modificarea art.7 lit.a) din Legea nr.81/2018, urmărindu-se, printre altele, asigurarea cadrului 

legal pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem online, precum şi pentru dispunerea de 

către angajatori a muncii la domiciliu şi a telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde 

specificul activităţii permite. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Reprezentanții Ministerului Educației și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

nu au fost prezenți la ședință. 

 Reprezentatul Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL) 

a propus un amendament la Art.I, pct.2, în sensul eliminării obligativității angajatorilor de a 

dispune munca la domiciliu sau în regim de telemuncă pe perioada stării de alertă. 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterilor, pe marginea 

acestui proiect de lege pentru o săptămână, având în vedere absența reprezentaților 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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Ministerului Educației și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Cu unanimitate de 

voturi (14 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost aprobată. 

 

4. PLx nr.42/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

 

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

art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 

pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.  Consiliul 

Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca 

urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 

republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010, în vederea susţinerii dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi prin 

sistem de videoconferinţă. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Nu există un punct de vedere al 

Guvernului asupra acestui proiect de lege și nici avizul Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Reprezentatul Ministrului Justiției a precizat că Ministerul Justiției nu susține 

adoptarea acestui act normativ și a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) avizarea 

negativă a proiectului de lege.       

                                             

5. PLx nr. 85/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) 

din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a 

prevederilor acesteia 

 

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

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 

privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea 

Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor 

acesteia. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 02.03.2021, ca 

urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 

republicată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut 

pentru operaţionalizarea Registrului, până la data de 30 iunie 2021, în vederea realizării în 

mod corespunzător a tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru achiziţionarea şi 

implementarea Registrului. De asemenea, se urmăreşte stabilirea unui termen de tranziţie în 

care să se efectueze activităţile necesare înscrierii în Registru, pentru persoanele condamnate 

anterior intrării în vigoare a Legii nr.118/2019, având în vedere numărul mare al persoanelor 

deja condamnate pentru comiterea unor infracţiuni dintre cele care atrag înscrierea în 

Registru. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 Reprezentatul Ministrului Afacerilor Interne a prezentat punctul de vedere al 

ministerului, susținând adoptarea acestui act normativ și a răspuns întrebărilor membrilor 

Comisiei.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru) avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

 

PREȘEDINTE, 
 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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