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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 8 septembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
8 septembrie 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 Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Marius 
Săceanu, director - Direcția juridică și doamna Cristiana Flutur director – Direcția relații 
internaționale, iar din partea Ministerului Finanțelor, doamna Gheorghița Toma - șef serviciu. 

 
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.229/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale; 

2. PLx 294/2021 - Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

3. PLx nr. 306/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Uniunea Internațională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi 
finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), 
semnat la Geneva, la 30 iunie 2021; 

4. PLx nr.325/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în 
muncă. 

 
 

1. Plx nr.229/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 

 
 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. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Consiliul Economic și 
Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă. Guvernul nu susține adoptarea prezentei 
inițiative legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.1/2011. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, crearea unor activităţi şi 
evenimente pentru popularizarea ştiinţei, statul dispunând, în acest fel, de un instrument în 
plus pentru promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, accesibilizarea universului 
ştiinţific. 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 prima Cameră sesizată. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea propunerii legislative. 
Cu unanimitate  de voturi membrii comisiei au avizat negativ inițiativa legislativă. 
 

2. PLx 294/2021 - Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 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, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 iunie 2021. Guvernul 
susține adoptarea prezentului proiect de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea art.109 din Legea nr.263/2010, în sensul instituirii posibilităţii transmiterii de 
către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), la cerere, în format electronic, pe e-mail sau 
în contul online deschis în portalul CNPP, a documentului de informare cu privire la sumele 
plătite beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau cont de card. 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 președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

3. PLx nr. 306/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Uniunea Internațională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi 
finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), 
semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117  alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere în fond, în procedură 
de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, 
organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor. Acordul vizează organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în Bucureşti, la Palatul 
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Parlamentului, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022. Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost desemnată drept instituţie cu 
rol de organizator al Conferinţei, fiind autorizată să realizeze toate demersurile organizatorice 
şi logistice aferente, inclusiv din perspectiva asigurării resurselor umane necesare şi să 
suporte cheltuielile generate de pregătirea şi organizarea evenimentului, din bugetul propriu 
de venituri şi cheltuieli. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  
 Reprezentantul ANCOM domnul Marius Săceanu a precizat că Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru 
comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865 fiind cea mai veche dintre 
agențiile ONU. UIT are 193 de state membre, iar România a devenit parte a acestui prestigios 
organism încă din 1866. Evenimentul cheie al UIT care se desfășoară o dată la 4 ani este 
Conferința Plenipotențiarilor UIT, în cadrul căruia reprezentanții cu drept de vot ai Statelor 
Membre ale Uniunii decid asupra rolului viitor al organizației, stabilesc politicile generale, 
adoptă planurile strategice și financiare ale Uniunii, aleg membrii echipei de conducere UIT, 
ai Consiliului UIT și ai Comitetul pentru Reglementările Radio. În cadrul Conferinței 
Plenipotențiarilor din 2018, care a avut loc în Dubai, România a fost aleasă membru în 
Consiliul UIT, ca reprezentant al Regiunii C (Europa de Est şi Asia de Nord), pentru cel de-al 
șaptelea mandat consecutiv. În anul 2019, Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), în calitate de instituții cu atribuții de reprezentare a României în cadrul UIT, au 
propus găzduirea de către România a următoarei Conferințe a Plenipotențiarilor UIT din 
2022. În data de 30 iunie 2021 Guvernul României, prin președintele Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a semnat Acordul între Guvernul 
României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și 
finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor privind 
organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022. Prin 
prezentul act normativ se propune ratificarea  Acordului între Guvernul României și Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței 
Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu consecința intrării în 
vigoare și punerii în executare a acestuia. Adoptarea prezentului act normativ va asigura 
îndeplinirea la timp a obligațiilor ce revin statului român ca urmare a asumării organizării 
Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în București, la 
Palatul Parlamentului, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.  
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot adoptarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport de adoptare a  
proiectul de lege. 
 

4. PLx nr.325/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în 
muncă 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 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 negativ propunerea legislativă, 
iar Senatul a adoptat tacit proiectul de lege în ședința din 30 iunie 2021. Proiectul de lege are 
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ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 şi a Legii 
nr.319/2006. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, simplificarea procedurilor 
specifice activităţii de resurse umane, prin instituirea posibilităţii ca părţile să utilizeze 
semnătura electronică, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la 
contract şi a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz. 
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. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor a menționat că nu susține adoptarea 
prezentului proiect de lege. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, având în vedere că OUG 
nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 
calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată 
și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative adoptată prin Legea nr.208/2021 pentru 
aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii 
electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală 
electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de 
muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative are conținut similar cu 
prezentul proiect de lege, iar art.16 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  interzice paralelismul legislativ a  
propus avizarea negativă a proiectului de lege. 
 Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 

 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 

 


