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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 

Nr.4c-19/21/23.02.2021 

                   Către                                                                                                                                                                                          

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              

           Vă  înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra proiectului 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, trimis spre 

dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, cu adresa nr. PL-x nr. 9 din 1 februarie 2021. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
Nr.4c-19/21/23.02.2021 

 
PLx nr.9/2020 

 
RAPORT 

asupra proiectului 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 
 

 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 (PLx nr.9/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 997/29.09.2020. 
 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 a avizat favorabil proiectul de 
lege, conform avizului nr. PL – x 9/10.02.2021. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 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 

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
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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.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 
lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului  
Transporturilor și Infrastructurii domnul Adrian Găvruță – Secretar General. 
 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul 
de lege în ședința din 23 februarie 2021. La ședință au fost prezenți 14 deputați din 
totalul de 15 membri. 
 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 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. 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Ioan Sabin Sărmaș                       

 

SECRETAR, 
Ivan Bogdan-Gruia 
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