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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               4 februarie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 4 februarie 2021 

Online 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 4 februarie 2021 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați: Sărmaș 
Ioan-Sabin, Berescu Monica-Elena, Hurduzeu Florin-Siviu, Kocsis-Cristea Alexandru, 
Ivan Bogdan-Gruia, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Buzoianu Diana-Anda, 
Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Popa Radu Mihai, Popescu 
Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Apjok Norbert si Popescu Pavel. Lucrările 
ședinței au fost conduse de domnul deputat, Sărmaș Ioan-Sabin, președinte al Comisiei 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la 

nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

2. PLx nr. 3/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul 

justiției în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, domnul Dragoș Mihael Ciuparu - Secretar de stat. 

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

1. PLx nr. 1/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
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administrației publice centrale 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 Deputaților, republicat, 

Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, spre 

avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  

Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării domnul Dragoș 

Mihael Ciuparu a prezentat punctul de vedere al ministerului, susținând adoptarea acestui 

act normativ. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

2. PLx nr. 3/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în 

contextul pandemiei de COVID-19 

 

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

art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent 

a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, spre avizare, în 

procedură de urgență, proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în 

contextul pandemiei de COVID-19. În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi 

pentru și 1 vot împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 
 

 
 

Președinte, 
Ioan-Sabin Sărmaș 
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