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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 16 noiembrie 2020 

 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

16 noiembrie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 10 deputați. 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 

1. PLx nr.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 

alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 

2. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, 

prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în 

formă electronică. 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi 

ordinea de zi a fost aprobată. 

 

1. PLx nr.440/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă 

a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 

alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că acest proiect de lege a fost dezbătut în 

cadrul comisiei în 26 octombrie 2020 și s-a hotărât adoptarea unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, raport care a fost transmis Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială alături de care 

suntem sesizați în fond. Între timp domnul deputat Florin Roman a depus amendamente care 

au fost adoptate de Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și 

protecție socială. Cele două comisii au transmis comisiei noastre un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise.  
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În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea acestor 

amendamente și întocmirea unui raport final de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

2. PLx nr. 411/2020 – Proiectul de Lege pentru digitalizarea administraţiei 

publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică 

 

Având în vedere că inițiatorii proiectului de lege au solicitat amânarea dezbaterilor 

asupra acestuia pentru a formula amendamente în acord cu observațiile transmise de către 

Autoritatea Națională de Supraveghere Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, domnul 

președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterii acestui proiect de lege pentru o ședință 

viitoare. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

CĂTĂLIN DRULĂ 
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