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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               16 februarie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii 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: 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, Păunescu Siviu-Titus, Popa Radu Mihai, 
Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Moldovan Sorin-Dan. 
Domnul deputat Moldovan Sorin Dan a fost înlocuit de către domnul deputat Glad 
Aurel Varga. 

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 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 
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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 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 
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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.  

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.  

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 
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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.  

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

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

reprezentaților 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.   

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, 
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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.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.  

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 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

