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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               3 noiembrie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 noiembrie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 3 noiembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, 
fiind prezenți 11 deputați: Sărmaș Ioan-Sabin, Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-
Elena, Miruță Radu-Dinel, 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, Popa Radu Mihai, Păunescu 
Siviu-Titus,.  

Domnul deputat, Toda Daniel-Liviu a fost înlocuit de către doamna deputat 
Oana Ozman. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerul 
Afacerilor Interne, doamna Popa Iuliana, ofițer superior IGPR, din partea Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, domnul Mircea Viorel Popa -director 
general adjunct, din partea Băncii Naționale a României -Direcția reglementare și 
autorizare, doamnele Mirela Dima – director și Petruța Istrate – șef serviciu, din partea 
Autorității de Supraveghere Financiară doamna Anca Ioacara - șef serviciu, din partea 
Ministrului Justiției, domnul Mihai Pașca- secretar de stat și doamna Bianca Dumbravă – 
consilier, din partea Ministerului Finanțelor domnul Florin Chioreanu-consilier. 

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. 462/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
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2. PLx nr.464/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 

3. PLx nr. 481/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale; 

4. PLx nr.485/2021- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea 
nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în 
România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; 

5. PLx nr.486/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul sănătății; 

6. PLx nr.491/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996; 

7. PLx nr.508/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni; 

8. PLx nr. 509/2021- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit 
și adecvarea capitalului; 

9. PLx nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

 
Având în vedere prezența fizică a reprezentaților Ministerului Justițieiși și a 

faptului că aceștia trebuiau să fie prezenți și la ședința Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus modificarea ordinei de zi și 
dezbaterea PLx nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor pe punctul 1. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

1. PLx nr. 521/2021 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
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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 a avizat negativ propunerea legislativă, iar Consiliul 
Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.  
 Reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că nu susțin adoptarea acestei 
inițiative legislative având în vedere faptul că desfășurarea ședințelor de judecată în 
sistem online cum prevede proiectul de lege, reprezintă o restrângere a exercitării 
dreptului privind accesul liber la justiție, consacrat de dispozițiile art.21 din Constituție.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, au fost depuse, la comisia 
sesizată în fond cu acest proiect de lege, 4 amendamente care includ observațiile 
Consiliului Legislativ și a menționat că din punctul de vedere al comisie noastre soluția 
este viabilă. 

În continuare domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 
 

2. PLx nr. 462/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV4 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de 
urgență, prezentul proiect de lege. 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 11.10.2021.  

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.464/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

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 informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și  
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Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 
propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 11.10.2021.       
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

4. PLx nr. 481/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor 
măsuri fiscale 

 
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 proiectul 
de ordonanță, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din data de 11.10.2021. Reprezentanul Ministerului Finanțelor a precizat că susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 
5. PLx nr.485/2021- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și 
pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de 
prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a 
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

 

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 proiectul 
de ordonanță, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din data de 11.10.2021.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

6. PLx nr.486/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
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efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul sănătății 

 
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 proiectul 
de ordonanță, cu observații și propuneri, Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 
data de 11.10.2021.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

7. PLx nr.491/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 

 

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 favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri, Senatul a adoptat proiectul de lege, în 
ședința din 11.10.2021, ca urmare a depășirii  termenului de adoptare, conform art.75 
alin.(3) teza a III- a din Constituția României, republicată.  
 Reprezentantul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a precizat 
că nu susține adoptarea proiectului de lege menționând că prevederile prezentului proiect 
de lege sunt cuprinse în PLx nr.642/2020 - proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991, lege care se află la promulgare 
la președintele României. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu majoritate de voturi (2 voturi pentru) membrii comisiei au avizat negativ inițiativa 
legislativă. 
 

8. PLx nr.508/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a 
utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracțiuni 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
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permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare,în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat 
proiectul de lege în ședința din data de 18.10.2021.  
 Reprezentntul Ministerului Afacerilor Interne a mentionat că susține adoptarea 
proiectului de lege și a precizat că acest proiect de lege transpune prevederile Directivei 
(UE) 2019/1153 a cărei termen de transpunere a fost 1 august 2021. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 

9. PLx nr. 509/2021- Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului 

 
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 informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 
propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 18.10.2021.  

Reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere 
Financiară au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege menționând că prezentul act 
normativ transpune prevederile Directivei (UE) nr. 878/2019 a cărei termen de 
transpunere a fost 28 decembrie 2020. 

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 

 


