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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 24 iunie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
24 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 Institutului 
Național de Statistică doamna Silvia Pisică - director general, din partea Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului doamna Valentina Saygo – Secretar de stat, din 
partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor domnul Răzvan Pop - director general și 
din partea Ministerului Culturii domnul András István Demeter – 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. 267/2021 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune; 

2. PLx nr.272/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

3. PLx nr.270/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021; 

4. PLx nr.277/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

 
 Având în vedere prezența reprezentanților Guvernului la punctele 3 și 4 de pe ordinea 
de zi, domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi astfel: 
 

1. PLx nr.277/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
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pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

2. PLx nr.270/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021; 

3. PLx nr. 267/2021 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune; 

4. PLx nr.272/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 
 

 Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

1. PLx nr.277/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

 
 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, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri, iar  Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 
iunie 2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.55/2020, în 
vederea exonerării utilizatorilor de drepturi de autor de obligația de plată a remunerațiilor 
aferente utilizării acestor drepturi pe perioada în care au avut suspendată activitatea ca măsură 
de combatere a efectelor pandemiei. Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiului 
Român pentru Drepturile de Autor și Ministerului Culturii au menționat că susțin adoptarea 
acestei inițiative legislative în forma adoptată de Senat. 
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (10 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 

 
 

2. PLx nr.270/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021 

 
 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 
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urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și 
desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data 
de 14.06.2021.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020. Proiectul vizează modificarea calendarului 
de pregătire şi efectuare a recensământului şi, implicit, modificarea momentului de referinţă 
al acestuia din 1 mai 2021 în 1 decembrie 2021, dar şi decalarea termenelor pentru 
transmiterea datelor de către instituţiile furnizoare şi a organizării cercetării statistice post-
recensământ din perioada noiembrie-decembrie 2021, în perioada iulie-august 2022. Prin 
conținutul său normativ proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică a precizat că susține adoptarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 de modificare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.19/2020 prin care se modifică calendarul de pregătire şi efectuare a 
recensământului şi, implicit, se modifică și momentul de referinţă al acestuia din 1 mai 2021 
în 1 decembrie 2021. Forma adoptată de Senat introduce un punct nou în OUG nr. 19/2020 
care modifică lista variabilelor de recensământ al populației și locuințelor 2021 fapt ce 
contravine prevederilor legislației europene.  
 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege în forma 
Guvernului. Cu unanimitate  de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

 
 

3. PLx nr. 267/2021 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune 

 
 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, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul Economic și Social 
a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 9 iunie 2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001, precum şi modificarea unor prevederi din cuprinsul Legii 
nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop creşterea 
veniturilor beneficiarilor de venit minim garantat, prin sprijinirea în găsirea unui loc de 
muncă sau în realizarea unui curs de formare profesională, cursuri de 
calificare/reprofesionalizare, în vederea ocupării unui loc de muncă. Prin conținutul său 
normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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 Domnul președinte Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate  de voturi (11 voturi pentru) membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 

4. PLx nr.272/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

 
 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, prezentul proiect de lege. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 
iunie 2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, reducerea inegalităţilor şi a 
excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv cu deficienţe de vedere. Prin 
conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 Domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia a precizat, în calitate de inițiator al propunerii 
legislative, că prin această inițiativă legislativă se urmărește îmbunătățirea stilului de viață a 
persoanelor cu dizabilități, respectiv a persoanelor cu deficiențe de vedere prin instituirea 
obligației autorităților publice de a asigura accesul și deplasarea în interiorul clădirii a acestor 
persoane. 
 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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