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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 3 iunie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
3 iunie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online și au fost prezenți 12 
deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doamna Cătălina Șuta - șef serviciu, din 
partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Dragoș Mănescu - director, din 
partea Agenției Naționale de Management al Calității în Sănătate, domnul Sorin Ungureanu, 
director general adjunct, din partea Ministerului Educației, doamna Maria Manea – secretar 
de stat. 
 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.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

2. PLx nr. 209/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 

3. PLx nr.217/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea 
unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2; 

4. PLx nr.219/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționarea 
a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziționării de calculatoare. 
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1. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că această inițiativă legislativă a fost 
pe odinea de zi a ședinței comisiei din data de 27 mai 2021, iar avizarea acesteia a fost 
amânată pentru ca Guvernul să formuleze un punct de vedere.  
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doamna 
Cătălina Șuta a precizat că Guvernul nu a definitivat încă punctul de vedere cu privire la 
această inițiativă legislativă. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. Cu 
majoritate de voturi (11 voturi pentru și o abținere) membrii comisiei au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 
 

2. PLx nr. 209/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 

 
 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, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 
privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 17.05.2021. Proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare asigurarea infrastructurii optime de funcționare a 
serviciilor comunitare integrate din comunitățile marginalizate, în acest sens instituindu-se 
derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002, în sensul autorizării 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale ca, în cadrul proiectului „Creșterea capacității 
MMPS de coordonare metodologică a SPAS-urilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor și 
obligațiilor legale pe domeniul serviciilor sociale și a creșterii calității serviciilor oferite 
cetățenilorˮ, să cuprindă în listele de investiții și să achiziționeze în conformitate cu 
prevederile Legii nr.98/2016, documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investiții destinate centrelor comunitare integrate și aparținând celor 139 de unități 
administrativ-teritoriale marginalizate eligibile. Prin conținutul său normativ, inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a menționat că MMPS 
susține adoptarea proiectului de lege și a precizat că elaborarea actului normativ a fost 
determinată de necesitatea acordării de sprijin pentru 139 de comunități marginalizate să 
acceseze fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional în cadrul 
apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiţii 8.1, 
Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”. Aceste 139 de 
comunități sunt printre cele mai sărace la nivel național, fiind caracterizate de analiza Băncii 
Mondiale cu un grad de marginalizare de peste medie și severă, ele beneficiind de sprijin 
pentru înființarea, dezvoltarea și funcționarea serviciilor comunitare integrate în cadrul 
proiectului POCU cod MySmis 2014+ 122607. Pentru ca Ministerul Muncii și Protecției 
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Sociale să poată acorda acest sprijin, este necesară achiziționarea de Servicii de consultanță 
de care ulterior vor beneficia cele 139 de comunități, servicii de consultanță care includ și 
elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții destinate 
centrelor comunitare integrate și aparținând celor 139 de unități administrativ-teritoriale 
marginalizate eligibile.  
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

3. PLx nr.217/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și 
pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
 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, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul 
de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în data de 19.05.2021. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.185/2017,  în scopul completării și 
modificării obiectivelor și atribuțiilor Autorității Naționale de Management al Calității în 
Sănătate (ANMCS), precum și al suspendării vizitelor de evaluare în vederea acreditării 
unităților sanitare pe durata stării de alertă, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării 
acesteia, fiind prevăzute și unele derogări de termene. Prin conținutul său normativ, inițiativa 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

 Reprezentantul Agenții Naționale de Management al Calității în Sănătate a menționat 
că susține adoptarea acestui proiect de lege și a precizat că prezenta OUG prevede 
completarea alin.(2) al art. 5 din Legea nr.185/2017 respectiv completarea obiectivelor 
ANMCS cu un nou obiectiv, constând în standardizarea și eficientizarea modului de colectare 
a datelor și de transmitere în format electronic a informațiilor utilizate în sistemul de sănătate, 
prin intermediul formularelor unice de raportare. De asemenea, se completează art.6 al Legii 
nr.185/2017, prin adăugarea unor  atribuții noi Autorității Naționale de Management al 
Calității în Sănătate.  
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

4. PLx nr.219/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind 
buna funcționarea a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 
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alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziționării de calculatoare 

 
 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, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 
pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționarea a sistemului de învățământ și pentru 
modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Camera Deputaților este 
prima Cameră sesizată. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
privind buna funcționare a sistemului de învățământ, în sensul că, la examenul național de 
bacalaureat, pentru anul școlar 2020-2021, probele de evaluare a competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a 
minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de 
circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a 
competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin 
al ministrului educației. De asemenea, se modifică art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004, în 
sensul aprobării și actualizării anuale, prin ordin al ministrului educației, a calendarului 
pentru acordarea sprijinului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 
 Reprezentantul Ministerului Educației a menționat că susține adoptarea prezentului 
proiect de lege. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi (12 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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