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   SINTEZA 
activităţii 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 12 deputați: Sărmaș 
Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia,  Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, Popa Radu Mihai, Axinia 
Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, Moldovan Sorin-Dan, 
Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Kocsis-Cristea Alexandru, Păunescu 
Siviu-Titus.  

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Sărmaș Ioan-Sabin, 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.  

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.  
 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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