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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 12 octombrie 2021 

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

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat doamna Bianca Dumbravă, 
consilier în cadrul Ministerului Justiției și domnul Zsombor Vajda, vicepreședintele 
Autorității Electorale Permanente. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru Kocsis-Cristea, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991; 

2. PLx nr.422/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România; 

3. PLx nr.847/2015/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
desfăşurarea votului electronic. 

 
1. PLx nr.410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.95 și 117 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 ședința din data de 27.09.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, în sensul instituirii necesităţii aplicării 
apostilei sau a supralegalizării anumitor categorii de acte prin care se dovedeşte îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, pentru redobândirea cetăţeniei 
române. Totodată, se are în vedere şi reglementarea posibilităţii îndeplinirii procedurii de 
comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a cetăţeniei române prin mijloace 
electronice, la adresa de poştă electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse. În 
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aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Justiției a menționat că susține adoptarea proiectului de 
lege. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot avizarea proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 

2. PLx nr.422/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 
în România 
 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare cu prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Senatul a adoptat 
propunerea legislativă în ședința din 27 septembrie 2021. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002, în sensul 
includerii nomazilor digitali în categoria străinilor care pot beneficia de viză de lungă şedere 
în alte scopuri. 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. Ministerul Afeacerilor Interne a transmis un punct de 
vedere de susținere a proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot avizarea proiectului 
de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

3. PLx nr.847/2015/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
desfăşurarea votului electronic 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu prezenta 
propunere legislativă. Domnul vicepreședinte a menționat că în data de 9.03.2015 s-a 
transmis propunerea legislativă, în data 28.10.2015 Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor 
legislative privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale a depus un raport de respingere a inițiativei legislative. În 
18.11.2015 – Senatul a respins propunerea legislativă, iar în 10.05.2016, 06.02.2017 și 
22.01.2020 Guvernul a transmis punct de vedere negativ cu privire ala această inițiativă 
legislativă. În data de 24.06.2019 propunerea legislativă a fost trimisă pentru raport Comisiei 
speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, modificarea şi 
completarea propunerilor legislative în materie electorală. În anul 2021 urmare a încetării 
activității Comisiei speciale comune ale Camerei Deputaților și Senatului privind legile 
electorale propunerea legislativă a fost transmisă pentru raport comun Comisiei Juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Potrivit 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate  de primă  Cameră  sesizată,  a respins propunerea legislativă în  ședința  
din  18 noiembrie 2015. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, iniţiativa legislativă. 
Guvernul României a transmis trei puncte de vedere, în anii 2016, 2017 și 2020, prin care nu 
susține adoptarea inițiativei legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului legal referitor la exprimarea opțiunii de vot prin intermediul internetului, 
ca modalitate alternativă de exercitare a dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în 
cadrul secțiilor de votare, în scopul înlesnirii posibilității de participare la alegeri a 
cetățenilor. Comisia juridică, de disciplină și imunită a transmis un raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative. 

Reprezentantul Autorității Electorale Permanente a precizat că, consideră oportune 
metode alterantive de vot, dar nu susține adoptarea propunerii legislative din mai multe 
considerente printre care instituirea unui registru electronic electoral paralel cu cel existent în 
prezent, lipsa de claritate și precizie a buletinului de vot electronic.   

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot raportul preliminar 
transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Cu unanimitate de voturi membrii 
comisiei au adoptat raportul preliminar propunând plenului Camerei Deputaților respingerea 
propunerii legislative. 
 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

  Alexandru Kocsis-Cristea 

 


