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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               16 noiembrie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 16 noiembrie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 16 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, Popescu Pavel, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost 
absenți: Popa Radu Mihai, Moldovan Sorin-Dan, Păunescu Siviu-Titus.  

Domnul deputat, Popescu Pavel a fost înlocuit de către domnul deputat Cosmin 
Șandru. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Dragoș Onea, din partea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat, din 
partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, doamna colonel Angelica Lămășanu și 
domnul general de brigadă Vlad Podoprigora, din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), domnii: Eduard Lovin – 
vicepreședinte, Marius Săceanu – Director, Direcția juridică, Florin Dragomir –Șef, 
Departamentul reglementări tehnice și Gheorghe Ruse – Șef serviciu, Direcția 
reglementări economice. 

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. Pl-x nr. 302/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
2. PLx nr.551/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de 
protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul 
interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate 
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de situaţia epidemiologică generată  de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2; 

3. PLx nr.552/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea 
Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 
COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ. 

 
1. Pl-x nr. 302/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină 
și imunități, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, 
cu prezenta propunere legislativă.. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social și 
Comisia pentru industrii şi servicii au avizat negativ proiectul de act normativ. Guvernul, 
prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea propunerii legislative. Senatul a 
respins propunerea legislativă în ședința din data de 28 iunie 2021. Camera Deputaților 
este Cameră decizională.  

Reprezentanul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 
menționat că nu susține adoptarea prezentei propuneri legislative. 

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a supus la vot propunerea legislativă. Cu 
unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport preliminar de 
respingere a inițiativei legislative. 

 
2. PLx nr.551/2021 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de 
protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul 
interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate 
de situaţia epidemiologică generată  de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 

 
Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș precizat că în conformitate cu prevederile 

art.94 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 a avizat favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 03.11.2021.  

Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a precizat că susține 
adoptarea prezentului proiect de lege. 
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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.552/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea 
Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 
COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ 

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

prevederile art.94 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 a avizat 
negativ proiectul de ordonanță de urgență, iar Consiliul Economic și Social a avizat 
favorabil cu observații, proiectul de act normativ. Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 03.11.2021.  

În continuare, domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a precizat că Senatul a 
introdus la articolul 9 din OUG 105/2021 trei noi alineate și la articolul 10 a abrogat 
alin.(3) și a modificat alin.(7). 

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au menționat că sunt de 
acord cu prevederile adoptate de Senat. 

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM) au precizat că la dezbaterile care au avut loc în Senat nu au fost 
invitați să participe și că au aflat de aceste modificări în ziua ședinței.  

Domnul președinte Ioan-Sabin Sărmaș a propus amânarea dezbaterilor pe 
marginea acestui proiect de lege pentru ca STS și ANCOM să se pună de acord cu 
soluțiile tehnice. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 

 


