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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

             Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 4 februarie 2021 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

4 februarie 2021 s-au desfășurat 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. 1/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

2. PLx nr. 3/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în 

contextul pandemiei de COVID-19. 

 

La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, domnul Dragoș Mihael Ciuparu - Secretar de stat. 
 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. PLx nr. 1/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a 

trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, spre avizare, în procedură de 
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urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. Prin conținutul său normativ, inițiativa 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 din 

Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Proiectul de lege are 

ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației 

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în scopul asigurării 

funcționării imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.31/2020, structură care prevede un număr de 18 ministere. 

Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării domnul Dragoș 

Mihael Ciuparu a prezentat punctul de vedere al ministerului, susținând adoptarea acestui act 

normativ și a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. În cadrul dezbaterilor, doamna deputat 

Diana-Anda Buzoianu a propus un amendament în numele Grupului parlamentar al Alianței 

USR PLUS. Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a susținut 

aprobarea amendamentului propus. Supus la vot, amendamentul a fost respins cu majoritate 

de voturi (5 voturi pentru și 9 voturi împotrivă) de către membrii Comisiei.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

2. PLx nr. 3/2020 - Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în 

contextul pandemiei de COVID-19 

 

Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent a 

trimis, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, spre avizare, în procedură de 

urgență, proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei 

de COVID-19. Consiliul Legislativ și Consiliul Superior al Magistraturii au avizat favorabil 

proiectul de lege, cu observații și propuneri. Prin conținutul său normativ, inițiativa 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 din 

Constituția României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Proiectul de lege are 

ca obiect reglementarea în domeniul justiției a unor măsuri specifice, temporare, aplicabile pe 

durata stării de alertă declarată în condițiile legii, precum şi pentru o perioadă de 30 de zile de 

la încetarea acesteia, menite să permită atât asigurarea unei protecții adecvate a magistraților, 

a personalului auxiliar de specialitate şi a celui conex din cadrul organelor judiciare, precum 
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şi a justițiabililor împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în contextul 

activităților judiciare, salvgardându-se astfel drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la 

viață, cât şi continuarea activității de înfăptuire a justiției în condiții optime. Intervențiile 

legislative vizează reglementarea în regim de urgență a posibilității prioritarii activității de 

judecată a uneia sau mai multor secții ale unei instanțe ori a instanței în ansamblu său, atunci 

când, din motive generate de pandemia de COVID-19, activitatea de judecată la nivelul 

respectivei instanțe este necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii activității de judecată 

poate fi dispusă pe o durată de cel mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la propunerea 

colegiului de conducere al instanței afectate. Totodată, se stabilesc cauzele a căror judecare 

continuă pe durata restrângerii activității de judecată, precum şi ce se întâmplă cu celelalte 

cauze. Proiectul de lege conține şi prevederi referitoare la posibilitatea adoptării unor măsuri 

temporare de reorganizare a activității compartimentelor auxiliare din cadrul instanțelor de 

judecată. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru și 1 vot împotrivă) 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.                                                      

 

 

PREȘEDINTE, 
 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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