
 

 1

  

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 septembrie 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
15 septembrie 2021 s-au desfășurat în format online și au fost prezenți 13 deputați. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Claudiu- Vasile Răcuci, 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-a aflat: 

1. PLx nr.322/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 

 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 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 30 iunie 2021. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016, cu un 
nou articol, art.21, în sensul interzicerii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale 
administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în 
vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte 
documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale. De asemenea, instituţiile publice şi organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele prevăzute 
la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza consimţământului 
expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 alin.(2) si ale art.4 aplicându-se în 
mod corespunzător. 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. 
 Domnul deputat George-Cristian Tuță a menționat, în calitate de inițiator, că această 
inițiativă legislativă are ca scop interzicerea instituţiilor publice şi organelor de specialitate 
ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în 
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vederea soluţionării unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost 
emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 
Prin adoptarea acestui act normativ relația dintre cetățean și stat va fi simplificată, în mod 
special în interacțiunea pe care o are cu instituții ale statului în cazuri specifice, cum ar fi 
cumpărarea unei locuințe, schimbarea cărții de identitate, înscrierea în evidențele fiscale a 
unui mijloc de transport și altele.   
 Domnul Secretar de stat Claudiu - Vasile Răcuci a precizat că nu există un punct de 
vedere la nivelul Guvernului cu privire la acest proiect de lege și a menționat că ar trebui să 
existe o interconectare a bazelor de date ale instituțiilor publice pentru ca acest proiect de 
lege să producă efecte, altfel se va produce un blocaj. 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 

 


