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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                     27 mai  2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 27 mai  2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 27 mai 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online și au fost 
prezenți 11 deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia,  Berescu Monica-Elena, 
Kocsis-Cristea Alexandru, Miruță Radu-Dinel, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-
Codruț, Gliga Dumitrița, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost 
absenți: Popa Radu Mihai, Buzoianu Diana-Anda, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-
Titus. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe doamna Fabiola Stoi - director, din partea Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal doamna Oana Luisa Dumitru - 
director, iar din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
doamna Cătălina Șuta - Șef serviciu. 
 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 175/2021- Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 

Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 
ianuarie 1981; 

2. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
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3. COM (2021) 142 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Strategia UE privind drepturile copilului. 

 
1. PLx 175/2021- Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 

Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 
ianuarie 1981 
 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, spre dezbatere în fond, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 
2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, iar 
Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe doamna Fabiola Stoi a precizat că 
MAE susține adoptarea proiectului de lege și a menționat că România a semnat  la 18 
martie 1997 și a ratificat prin Legea nr. 682/2001 Convenția Consiliului Europei pentru 
protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal 
(“Convenția 108“), adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, aceasta fiind singurul 
acord multilateral cu caracter juridic obligatoriu în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal.  
 Reprezentantul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal doamna Oana Luisa Dumitru a precizat că susține adoptarea 
prezentului proiect de lege și a menționat că prin ratificarea Protocolului de amendare a 
Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal, România va deveni parte la Convenția 108 modernizată, fapt ce va 
consolida modul în care aceasta va proteja dreptul la viață privată, cu toate implicațiile și 
obligațiile aferente.  
 În urma votului membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
au hotărât, cu unanimitate adoptarea proiectului de lege în forma Guvernului. 

 
2. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 
prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea 
legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri.  
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
doamna Cătălina Șuta a precizat că nu există un punct de vedere al Guvernului cu privire 
la această inițiativă legislativă.  
 Doamna deputat Monica Berescu a precizat că prezenta propunere legislativă nu 
conține sancțiunea de anulare a ședinței consiliului local dacă ședința nu este înregistrată, 
această prevedere este într-o altă propunere legislativă, respectiv, Plx nr.124/2021. 
Prezenta inițiativă legislativă prevede introducerea posibilității consilierilor locali de a 
înregistra prin mijloace audio-video proprii, ședința de consiliu local și de a o pune la 
dispoziția publicului larg prin orice mijloace de comunicare în masă, în vederea asigurării 
accesului fiecărui cetățean interesat la lucrările ședinței de consiliu local.  
 Având în vedere confundarea celor două inițiative legislative domnul președinte 
Ioan Sabin Sărmaș a propus amânarea cu o săptămână a avizării prezentei inițiative 
legislative și a solicitat reprezentantului MDLPA de a transmite punctul său de vedere 
către Guvern care la rândul său să întocmească punctul de vedere final care să fie 
transmis membrilor comisiei. 
 Cu majoritate de voturi (10 voturi pentru și 1 vot împotrivă) propunerea domnului 
președinte a fost aprobată. 
 

3. COM (2021) 142 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Strategia UE privind drepturile copilului 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile 
art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la 
TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 21.04.2021, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Strategia UE privind drepturile copilului - COM (2021)142 – document 
nelegislativ. 
 Comisia Europeană a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind 
drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a 
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unei garanții europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru 
copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 
 

 
 

Președinte, 
Ioan-Sabin Sărmaș 
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