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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 20 aprilie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
20 aprilie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online și au fost prezenți 
13 deputați. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, domnul Claudiu -Vasile Răcuci, 
Secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.  
 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-a aflat: 

1. Plx nr.124/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 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 Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Consiliul 
Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil inițiativa legislativă. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Propunerea 
legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligativității înregistrării audio-video a ședințelor consiliului local, respectiv ale 
consiliului județean și a difuzării înregistrărilor pe pagina oficială a unității administrativ-
teritoriale, sub sancțiunea anulării ședinței de consiliu. Prin conținutul său normativ, inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Domnul Secretar de stat Claudiu -Vasile Răcuci a precizat că Ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei nu susține adoptarea prezentei propuneri legislative 
menționând că există neconcordanță între expunerea de motive conform căreia ”Prezentul act 
normativ oferă posibilitatea organizării ședințelor de consiliul local și de consiliul județean 
prin prezență virtuală, în spațiu cibernetic în timp real, fără a se încălca normele de siguranță 
impuse de condițiile actuale sau viitoare” și propunerea legislativă care prevede 
obligativitatea înregistrării audio-video a ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului 
județean și a difuzării înregistrărilor pe pagina oficială a unității administrativ-teritoriale, sub 
sancțiunea anulării ședinței de consiliu. Referitor la desfășurarea ședințelor consiliului local și 
cele ale consiliului județean prin mijloace electronice, acestă situație este legiferată în 
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cuprinsul art.134 alin.(5) lit.a2), art.137 alin.(1), art.138 alin.(2) lit.c) și art.180 alin.(1) din 
OUG nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 
și pentru modificarea și complementarea OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. De 
asemenea, conform normelor de tehnică legislativă, introducerea lit.d) în curpinsul alin.(2) al 
art.138 și a alin.(4) în cadrul art.178, nu se integrează tematic și nici din punct de vedere 
structural, întrucât textul propus pentru lit.d) nu respectă redactarea specifică unor enumerări, 
iar art.178 este alcătuit din două alineate, nu din trei. Din punct de vedere economic nu toate 
unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de achiziționare a unui sistem de înregistrare 
audio-video. 
 Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a menționat că susține transparentizarea luării 
deciziilor în administrația locală, dar prevederea din propunerea legislativă de anulare a 
ședinței de consiliu dacă aceasta nu a fost înregistrată audio-video nu este posibilă din punct 
de vedere legal și a precizat că Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS va vota împotriva 
adoptării prezentei propuneri legislative. 
 Domnul deputat Ivan Bogdan – Gruia a precizat că Grupul parlamentar PSD se abține 
de la votul asupra acestei inițiative legislative. 
 În urma votului membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
hotărât, cu 9 voturi împotrivă și 4 abțineri, avizarea negativă a propunerii legislative.                                                      
 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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