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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

             Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței 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. 

 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. 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 Asociației Juriștilor 

pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor (JADL) domnul Adrian Aciu, iar din partea 

Asociației 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. 
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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. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi 
propuneri, iar  Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-
7/26/16.02.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin 
care statul român să realizeze demersurile şi să ia măsurile necesare pentru a identifica, 
selecta şi rezerva un imobil pentru stabilirea sediului Centrului European de competenţe 
industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice şi pentru 
elaborarea, finalizarea şi depunerea dosarului de candidatură a României. Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor este instituţia mandatată de statul român să 
îndeplinească aceste atribuţii, sens în care va urmări: identificarea unui imobil, proprietate 
publică sau privată a statului, situat pe teritoriul României, care să corespundă cerinţelor 
solicitate destinaţiei de sediu al structurii/agenţiei ce urmează a fi înfiinţată, iniţierea unei 
proceduri transparente şi nediscriminatorii de selecţie şi rezervare pe piaţa imobiliară a 
clădirii necesare, pe baza condiţiilor prevăzute în procedură, în situaţia în care nu este 
identificat un imobil din proprietatea statului care să corespundă cerinţelor solicitate, 
derularea oricăror alte activităţi subsecvente elaborării, finalizării şi depunerii dosarului de 
candidatură a României privind găzduirea sediului Centrului European de competenţe 
industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice. Potrivit 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

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 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20210201
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2020&cam=2&pag=comp20210201
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 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.  Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar 
Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. Proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi 
modificarea art.7 lit.a) din Legea nr.81/2018, urmărindu-se, printre altele, asigurarea cadrului 
legal pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem online, precum şi pentru dispunerea de 
către angajatori a muncii la domiciliu şi a telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde 
specificul activităţii permite. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 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 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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