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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor              9 noiembrie 2020 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 9 noiembrie 2020 

Online 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 9 noiembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 12 deputați: Cătălin 

Drulă, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana Venera, Popescu  Pavel, 

Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton, Cojocaru Petru-Bogdan, Moldovan Sorin Dan, 

Pop Andrei, Pop Tudor Rareș, Sămărtinean Cornel- Mircea. Au fost absenți: Apjok 

Norbert, Pambuccian Varujan, Zamfira Constantin-Cătălin. 

  Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 

publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind 

arhivarea documentelor în formă electronică; 

2. PLx nr. 639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă. 

 

       La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației doamna Elena Cucoș - șef serviciu Serviciul Relația cu 

Parlamentul, Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene și 

din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul Constantin Burdun. 

    Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 

publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind 

arhivarea documentelor în formă electronică 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 94  și 

115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 

cu proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei 

din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.  

Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a 

menționat că instituția pe care o reprezintă susține adoptarea acestui proiect de lege în 

forma adoptată de Senat. 

Domnii deputați Pavel Popescu și Gheorghe-Dinu Socotar au menționat că acest 

proiect de lege este un proiect bun, dar trebuie corelat cu proiectele pe care le are 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru a nu exista paralelism legislativ 

sau incompatibilități cu acestea. În acest sens au precizat că ar trebui solicitat punctul de 

vedere al ADR. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor pe 

marginea acestui proiect de lege, cu o săptămână, pentru a cere un punct de vedere de la 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Cu unanimitate de voturi (10 voturi 

pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr. 639/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă 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 şi comunicațiilor, spre dezbatere și 

avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.115/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare şi 

Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Reziliență.            

           În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că la art.2 alin.(1) lit. j) 

și k)  se prevede: ”Art. 2 - (1) Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice cu 
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finanțare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor 

Europene, cu suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, conform 

prevederilor legale, respectiv din bugetul fondurilor externe nerambursabile, se alocă 

fonduri pentru pregătirea de proiecte din PNRR. 

În  continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz 

favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) 

propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

 

 

 

 

Președinte, 

Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

