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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

             Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 9 februarie 2021 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

9 februarie 2021 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 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.14/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19; 

2. PLx nr.20/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale; 

3. PLx nr. 26/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 
externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2; 

4. PLx nr.32/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi 
raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii; 

5. PLx nr. 35/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, domnul Dragoș Claudiu Sorin Roșu Mareș - 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.14/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 

 

 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.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, 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 unor acte 
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. Astfel, demersul legislativ 
urmăreşte amendarea următoarelor acte normative: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2020, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2020, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2020, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.                   

                                    
2. PLx nr.20/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 

 

 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 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor 
medicale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 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.136/2020, precum şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Intervenţiile legislative 
vizează posibilitatea instituirii, sub monitorizarea medicilor de familie, a măsurii izolării la 
domiciliu sau la o locaţie declarată, până la confirmarea infecţiei cu o boală 
infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, 
prin investigaţii paraclinice specifice, a persoanelor care, potrivit definiţiei de caz, nu prezintă 
semne şi simptome sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau 
într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, a acordării certificatelor de concediu medical 
pentru aceste persoane, precum şi a modalităţii de plată a medicilor de familie care 
monitorizează starea de sănătate a respectivelor persoane.  În aplicarea prevederilor art.75 
alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.                                                      
 

3. PLx nr. 26/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor 
didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de 
infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

 

 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 urgenţă a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind 
unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 
condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2. 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 
reglementarea unor măsuri de sprijin, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în 
cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a Programului Operaţional Infrastructură 
Mare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice aferente anului şcolar 
2020/2021, necesare în cadrul procesului educaţional, atât pentru elevi şi studenţi cât şi 
pentru cadrele didactice, în contextul pandemiei cauzată de virusul SARS-Cov-2. Demersul 
legislativ are drept scop evitarea unei creşteri rapide a infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 dar şi 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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crearea condiţiilor adecvate desfăşurării activităţilor didactice, în acest context, prin 
achiziţionarea de echipamente/dispozitive electronice mobile, în principal de tipul tabletelor 
pentru uz şcolar, necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, precum şi 
achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi containere mobile 
sanitare. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.                                                      
 

4. PLx nr.32/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi 
raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii 

 

 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.193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind 
reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale 
animalelor vii. 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 
Ordonanţei Guvernului nr.4/2019, în vederea reorganizării sistemului de clasificare la nivel 
naţional şi, respectiv, a elaborării legislaţiei subsecvente de ordin secundar şi terţiar, care să 
asigure pe de o parte, continuitatea funcţionării sistemului de clasificare a carcaselor, iar pe 
de altă parte, preluarea şi implementarea în legislaţia naţională a regulamentelor europene în 
materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa de stat membru 
al Uniunii Europene. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Dragoș 
Claudiu Sorin Roșu Mareș a prezentat punctul de vedere al ministerului, susținând adoptarea 
acestui act normativ.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.                                                      
 
 

5. PLx nr. 35/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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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.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 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 completarea Legii nr.95/2006, în 
scopul instituirii cadrului general care să permită tuturor unităţilor sanitare publice şi private 
să acorde asistenţa medicală prin telemedicină. În acest sens se stabileşte un complex de 
măsuri alternative de protecţie a pacientului şi sunt lărgite posibilităţile de asigurare a 
serviciilor medicale prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi a mijloacelor de comunicare 
electronică, la distanţă, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populaţiei, îmbunătăţirii sau 
menţinerii stării de sănătate a pacienţilor. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.                                                      
 

 

PREȘEDINTE, 
 

IOAN SABIN SĂRMAȘ 
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