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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 21 septembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
21 septembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online fiind prezenți 
13 deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, domnul Buchet Constantin– președinte și din 
partea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, doamna Bonto 
Maria Claudia Cristina – director general. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 Deputații Grupului parlamentar ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au 
anunțat că sunt în grevă, participând la lucrările comisiei dar nu votează. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 207/2021 - Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor 
Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau 
funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității; 

2. PLx nr.296/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei 
anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) 
din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

3. PLx nr.327/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul 
învățământului, precum și pentru modificarea  și completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 
 

 
1. Plx nr. 207/2021 - Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor 

Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau 
funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 
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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, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat negativ inițiativa legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în fapt, completarea cu trei alineate a 
articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Astfel, se propune 
extinderea dreptului cetăţenilor, al presei scrise şi audiovizuale, al partidelor politice, 
organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituțiilor publice de a fi 
informaţi/informate, la cerere, în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al 
Securităţii, în sensul actului normativ de bază, a rudelor de până la gradul al III-lea ale 
persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii: Preşedintele României, deputat sau 
senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European, membru al Guvernului, 
Avocatul Poporului şi primar. Totodată, se are în vedere şi crearea unui registru public al 
tuturor lucrătorilor Securităţii, care să fie publicat pe pagina proprie de Internet a Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi să permită identificarea acestora după 
anumite criterii, unul dintre ele fiind chiar legătura de rudenie de până la gradul al III-lea cu 
persoanele care ocupă demnităţile sau funcţiile publice de mai sus. 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 prima Cameră 
sesizată. 
 Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a menționat că această inițiativă legislativă nu 
urmărește pedepsirea unor persoane, ci demararea unui proces de transparentizare a 
legăturilor cu fosta Securitate ale persoanelor care dețin anumite funcții sau demnități 
publice.  
 Reprezentanul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, domnul 
președinte Constantin Buchet a precizat că, nu susține adoptarea prezentei propuneri 
legislative și a menționat că, Colegiul CNSAS a transmis un punct de vedere cu privire la 
această inițiativă legislativă Comisiei juridice, de disciplină și imunități care este sesizată 
pentru dezbatere în fond și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul 
Guvernului. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru, 6 abțineri și 2 deputați nu au votat. 
 
 

2. PLx nr.296/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei 
anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) 
din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 
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, 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 
data de 28.06.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului de 



 

 3

depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 
alin.(4) din Legea nr.129/2019, în sensul introducerii unui termen derogatoriu pentru anul 
2021, prin prelungirea termenul de 15 zile de la depunerea situaţiilor financiare anuale, la un 
termen special, stabilit la 1 octombrie 2021. De asemenea, se introduc mai multe forme şi 
modalităţi de depunere a declaraţiei, după cum urmează: pot avea forma de înscris sub 
semnătură privată ori formă electronică, pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin 
mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier, pot fi date 
şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se pot depune, personal sau prin 
reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. 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 Oficiului Nțional pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 
doamna Bonto Maria Claudia Cristina – director general, a precizat că susține adoptarea 
proiectului de lege în forma transmisă de Guvern. 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

3. PLx nr.327/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul 
învățământului, precum și pentru modificarea  și completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 

 
Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre avizare, în procedură de urgență 
prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observații și propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în instituțiile de învățământ 
superior, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate pentru studenți și 
personalul din sistemul național de învățământ. În funcție de situația epidemiologică și de 
specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2021-2022, în baza 
autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului 
didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice presupune prezența fizică a 
studenților se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite 
prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării și a 
reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de 
practică. În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se 
impune prezenta fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art.287 alin.(2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de 
finalizarea a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, 
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-
2022 se vor putea realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și a 
internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență redusă și la 
distanță. Participarea studenților și doctoranzilor la activitățile de predare, învățare, cercetare, 
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aplicații practice realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și la 
examenele prevăzute la art.143 și 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit 
metodologiilor proprii, aprobate de instituțiile de învățământ superior. De asemenea, este 
necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul 
preuniversitar și de superior de stat. Se vor prelungi mandatele actualilor membri ai 
Consiliului ARACIS, până la finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de 
doctorat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Prin conținutul său normativ, inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 din 
Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 

 


