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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               12 octombrie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 12 octombrie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

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

Domnul deputat Moldovan Sorin-Dan, a fost înlocuit de către domnul deputat 
Varga Glad Aurel. 

Domnul deputat Pavel Popescu, a fost înlocuit de către domnul deputat 
Gheorghe Pecingină. 

Doamna deputat Diana-Anda Buzoianu, a fost înlocuită de către domnul deputat 
Alin Apostol. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat doamna Bianca Dumbravă, 
consilier în cadrul Ministerului Justiției și domnul Zsombor Vajda, vicepreședintele 
Autorității Electorale Permanente. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru Kocsis-Cristea, 
vicepreședintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991; 

2. PLx nr.422/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 
în România; 
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3. PLx nr.847/2015/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
desfăşurarea votului electronic. 

 
1. PLx nr.410/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 27.09.2021.  

Reprezentantul Ministerului Justiției a menționat că susține adoptarea proiectului 
de lege. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

 

2. PLx nr.422/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România 
 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare cu prezentul 
proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Senatul 
a adoptat propunerea legislativă în ședința din 27 septembrie 2021 

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 
 

3. PLx nr.847/2015/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi 
desfăşurarea votului electronic 

 
Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu 
prezenta propunere legislativă. Domnul vicepreședinte a menționat că în data de 
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9.03.2015 s-a transmis propunerea legislativă, în data 28.10.2015 Comisia comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile 
electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii 
privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale a depus un raport de 
respingere a inițiativei legislative.  

Reprezentantul Autorității Electorale Permanente a precizat că, consideră 
oportune metode alterantive de vot, dar nu susține adoptarea propunerii legislative din 
mai multe considerente printre care instituirea unui registru electronic electoral paralel cu 
cel existent în prezent, lipsa de claritate și precizie a buletinului de vot electronic.   

Domnul vicepreședinte Alexandru Kocsis-Cristea a supus la vot raportul 
preliminar transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Cu unanimitate de 
voturi membrii comisiei au adoptat raportul preliminar propunând plenului Camerei 
Deputaților respingerea propunerii legislative. 
 

 
VICEPREȘEDINTE 

    Alexandru Kocsis-Cristea 

 

 

 


