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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               23 februarie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23 februarie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 23 februarie 2021 s-au desfășurat cu prezență fizică și online și au fost prezenți 14 
deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Berescu Monica-Elena, 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 Pavel, 
Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Hurduzeu Florin-Siviu.  

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. 9/2021- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru 

identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale 

unor agenţii sau centre europene nou înfiinţate; 

2. 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.; 

3. Diverse. 

La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii, domnul Adrian Gavruță – Secretar General, din partea Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, doamna Carmen Tănăsescu - Șef servicu, din partea 
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Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL) domnul Adrian 

Aciu, iar din partea Asociatiei Civice Dreptate, domnul Tiberiu Galamboș. 

 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. 9/2021- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru 
identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor 
agenţii sau centre europene nou înfiinţate 
 

 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 informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor 
pentru identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii 
sau centre europene nou înfiinţate. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a prezentat punctul 
de vedere al Guvernului, 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), să 
propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de Lege. 
 

2. 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 
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.  
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 Reprezentatul Asociației Civice Dreptate a propus eliminarea pct.2 al Art.I, în 
sensul eliminării obligativității angajatorilor de a dispune munca la domiciliu sau în 
regim de telemuncă pe perioada stării de alertă, motivând că, acolo unde este risc, trebuie 
să fie consimțământul informat al părților implicate.  
 Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a precizat că este de 
acord cu propunerea reprezentatului Asociației Civice Dreptate. 

Amendamentul a fost asumat și votat de membrii Comisiei cu unanimitate de 
voturi (14 voturi pentru). 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus avizarea favorabilă cu 
amendamente a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

3. Diverse. 

 Propunerea Grupului parlamentar al PSD de modificare a componenței 
Biroului Comisiei.  
 Grupul parlamentar al PSD a propus ca domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia să 
ocupe funcția de vicepreședinte în locul domnului deputat Hurduzeu Florin-Silviu, iar 
domnul deputat Popa Radu Mihai să ocupe funcția de secretar în locul domnului deputat 
Ivan Bogdan – Gruia. 
 Cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) propunerea Grupul parlamentar al 
PSD a fost adoptată. 

 
 

 
Președinte, 

Ioan-Sabin Sărmaș 
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