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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                     3 iunie  2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 iunie  2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 3 iunie 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, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-
Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Vlad, Toda 
Daniel-Liviu. Au fost absenți: Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George, Popescu Pavel. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doamna Cătălina Șuta - șef serviciu, din 
partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Dragoș Mănescu - director, din 
partea Agenției Naționale de Management al Calității în Sănătate, domnul Sorin 
Ungureanu, director general adjunct, din partea Ministerului Educației, doamna Maria 
Manea – secretar de stat. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

2. PLx nr. 209/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 

3. PLx nr.217/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea 
unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2; 
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4. PLx nr.219/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna 
funcționarea a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din 
Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziționării de calculatoare. 

 
 

1. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
 Domnul președinte, Ioan Sabin Sărmaș, a precizat că această inițiativă legislativă 
a fost pe ordinea de zi a ședinței comisiei din data de 27 mai 2021, iar avizarea acesteia a 
fost amânată pentru ca Guvernul să formuleze un punct de vedere.  
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
doamna Cătălina Șuta a precizat că Guvernul nu a definitivat încă punctul de vedere cu 
privire la această inițiativă legislativă. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Cu majoritate de voturi (11 voturi pentru și o abținere) membrii comisiei au avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 
 

2. PLx nr. 209/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile 
art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 

 
 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.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a menționat că MMPS 
susține adoptarea proiectului de lege. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

3. PLx nr.217/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și 
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pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
 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 
urgenţă a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor 
măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2.  

 Reprezentantul Agenții Naționale de Management al Calității în Sănătate a 
menționat că susține adoptarea acestui proiect de lege.  
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

4. PLx nr.219/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind 
buna funcționarea a sistemului de învățământ și pentru modificarea 
art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 

 
 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 Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționarea 
a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.  
 Reprezentantul Ministerului Educației a menționat că susține adoptarea 
prezentului proiect de lege. 
 Domnul președinte, Sabin Sărmaș, a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 
 
 

Președinte, 
Ioan-Sabin Sărmaș 
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