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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 decembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
15 decembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, fiind prezenți 
12 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.538/2021 - propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011; 

2. PLx nr.581/2021 - proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi completarea art.47 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. 

 
1. Plx nr.538/2021 - propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezenta propunere legislativă. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil cu observații și 
propuneri, proiectul de act normativ. În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligației de transmitere a raportărilor 
instituționale și a raportărilor individuale privind activitatea ștințifică a personalului didactic 
și de cercetare, prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul 
Superior. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 
inițiativei legislative. 
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2. PLx nr.581/2021 - proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi completarea art.47 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

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

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezentul proiect de lege. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observații și propuneri. Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislativei, Consiliul Fiscal 
a transmis o opine favorabilă asupra acestei inițiative legislative. iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 22.11.2021. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea metodologiei de aplicare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, respectiv a persoanelor juridice, în sensul 
introducerii condiţiei înştiinţării prealabile a proprietarilor de către organul fiscal local, în 
legătură cu necesitatea reevaluării imobilelor. În cazul în care proprietarii persoane fizice sau 
juridice nu primesc în prealabil înştiinţarea de la organul fiscal local, proprietarul va datora 
un impozit la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta. În raport cu 
obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă 
a inițiativei legislative. 

 
 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 


