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şi comunicaţiilor                    30  martie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 30 martie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

30 martie 2021 s-au desfășurat în format hibrid cu prezență fizică și online și au fost prezenți 12 
deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Kocsis-Cristea 
Alexandru, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-
Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan,  Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: 
Popa Radu Mihai, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Pavel.  

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Sărmaș Ioan-Sabin, președinte 
al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 
  

Pe ordinea de zi a ședinței comune s-a aflat: 

1. PLx nr.83/2020 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale 

 
 Domnul președinte, Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în data de 17 februarie 2021 Camera 
Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege comisiilor sesizate în fond, în vederea 
reexaminării și depunerii unui nou raport comun, conform înțelegerii Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare și a prezentat proiectul de lege menționând că, în temeiul dispoziţiilor art. 
94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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 prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 
februarie 2020. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială au avizat favorabil proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În 
raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 Domnul președinte, Ioan Sabin Sărmaș a precizat că deputații Grupului parlamentar PNL, 
membrii ai comisiei, respectiv domnii Ioan Sabin Sărmaș, Sorin Moldovan, Pavel Popescu și 
Alexandru Kocsis - Cristea, au depus un amendament la prezentul proiect de lege,  
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În urma votului, amendamentul propus a fost admis cu unanimitate de voturi (12 voturi 
pentru). 

În continuare, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
hotărât, cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, cu amendamantele admise 
redactate în Anexă, care face parte integrantă din prezentul raport și să transmită un raport 
preliminar suplimentar Comisiei pentru administraţie. 

 
 

 
Președinte, 

Ioan-Sabin Sărmaș 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti,

