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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               21 septembrie2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 21 septembrie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 21 septembrie 2021, s-au desfășurat în format hibrid și au fost prezenți 13 
deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-
Dinel, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga 
Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus, Popescu Pavel, Popescu Vlad, 
Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Kocsis-Cristea Alexandru, Popa Radu Mihai.  

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, domnul Buchet Constantin– președinte și 
din partea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, doamna 
Bonto Maria Claudia Cristina – director general. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
           Deputații Grupului parlamentar ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au 
anunțat că sunt în grevă, participând la lucrările comisiei dar nu votează. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. Plx nr. 207/2021 - Propunerea legislativă privind crearea registrului 
lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă 
demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de 
urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea 
Securității; 

2. PLx nr.296/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a 
declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la 
art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 



2 
 

3. PLx nr.327/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative 
din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea  și completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 
 

 
1. Plx nr. 207/2021 - Propunerea legislativă privind crearea registrului 

lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă 
demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de 
urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea 
Securității 
 

       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, prezenta 
propunere legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat 
negativ inițiativa legislativă.  
 Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a menționat că această inițiativă legislativă nu 
urmărește pedepsirea unor persoane, ci demararea unui proces de transparentizare a 
legăturilor cu fosta Securitate ale persoanelor care dețin anumite funcții sau demnități 
publice.  
 Reprezentanul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 
domnul președinte Constantin Buchet a precizat că nu susține adoptarea prezentei 
propuneri legislative. 
 Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii 
legislative. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru, 6 abțineri și 2 deputați nu au votat. 
 
 

2. PLx nr.296/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a 
declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la 
art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 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 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 
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proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în data de 28.06.2021.  

Reprezentantul Oficiului Nțional pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 
doamna Bonto Maria Claudia Cristina – director general, a precizat că susține adoptarea 
proiectului de lege în forma transmisă de Guvern. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

3. PLx nr.327/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative 
din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea  și completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 

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

art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre avizare, în procedură de 
urgență prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în 
instituțiile de învățământ superior, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a 
dreptului la sănătate pentru studenți și personalul din sistemul național de învățământ.                             
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 

Președinte 
Ioan-Sabin Sărmaș 


