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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

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

Pe ordinea de zi a ședinței 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. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale. În acest sens, începând cu data de 30 ianuarie 2020, 
Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, aflată în 
coordonarea prim-ministrului, preia de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, atribuţiile şi personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea 
Societăţii Informaţionale şi ale Unităţii de Implementare Proiecte (UIP)-POAT. 
 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două 
comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul 
de lege în şedinţa online din 28 aprilie 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenţi membri ai 
Comisiei, conform listei de prezență. 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în 
ședința online din 4 mai 2020. La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi din 
totalul de 15 membrii.  

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
cu un amendament admis. 
 Urmare a retrimiterii proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului a reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 
23 martie 2021. La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat domnul 
Octavian Oprea, Preşedintele Autorității pentru Digitalizarea României. În urma dezbaterilor 
şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 
teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea raportului inițial de adoptare a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2019 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, cu un amendament admis 
prezentat în Anexă și a transmis comisei noastre un raport preliminar suplimentar. 
 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, 
respectiv la Art.1 alin.(1) din OUG nr.90/2019 s-a propus eliminarea sintagmei ”și ale 
Unității de implementare proiecte (UIP) - POAT.”, având în vedere că UIP - POAT a fost o 
echipă de specialiști creată în afara organigramei, pe baza unui proiect finanțat din fonduri 
europene și proiectele finanțate din fonduri europene au fost preluate de către ADR pe baza 
unui protocol de predare-preluare, iar Proiectul nu mai este în derulare, termenul de închidere 
fiind atins recent. 

Domnul Octavian Oprea - Preşedintele Autorității pentru Digitalizarea României a 
menționat că susține adoptarea acestui act normativ și a amendamentului depus.  

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 publică şi 
amenajarea teritoriului. 
 
 
 

    PREȘEDINTE, 
IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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