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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor               7 decembrie 2021 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 7 decembrie 2021 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 7 decembrie 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online, 
fiind prezenți 11 deputați: Ivan Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-
Dinel, Popa Radu Mihai, Blaga Daniel-Codruț, Buzoianu Diana-Anda, Gliga Dumitrița, 
Păunescu Siviu-Titus, Popescu Vlad, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Sărmaș Ioan-
Sabin, Axinia Adrian-George, Moldovan Sorin-Dan, Popescu Pavel.  

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați: din partea Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, General –Maior Ing. Mădălin-Virgil Mihai – Adjunct tehnic al 
directorului, din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM), domnii: Eduard Lovin – vicepreședinte, Marius Săceanu – 
Director, Direcția juridică. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. 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; 

2. COM (2021) 689 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente 
și a securității alimentare în vremuri de criză. 

 

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

 
Domnul vicepreședinte  Bogdan-Gruia Ivan 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 

Reprezentanul STS a precizat că numărul 119 este destinat raportării cazurilor de 
abuz, negijare, expolatare și orice formă de violență asupra copilului pentru situațiile care 
nu necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de Urgență 
112. Dacă Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului consideră 
necesară intervenția agențiilor specializate din cadrul Sistemului Național Unic pentru 
Apeluri de Urgență,  acestea vor alerta Serviciul de Urgență 112. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot amendamentele 
transmise. Cu unanimitate de voturi acestea au fost adoptate. 

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu majoritate de voturi (o abținere) membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 
  

2. COM (2021) 689 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente 
și a securității alimentare în vremuri de criză 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivana precizat că în conformitate cu 

prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, 
anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 24.11.2021, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

În mai 2020, Comisia a adoptat Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia 
privind biodiversitatea. Aceste două strategii, care se consolidează reciproc, au fost 
prezentate ca elemente fundamentale ale Pactului verde european, pentru a permite 
tranziția către sisteme alimentare sustenabile și pentru a combate principalii factori care 
determină declinul biodiversității. Strategia „De la fermă la consumator” a anunțat mai 
multe inițiative importante, inclusiv planul de urgență pentru asigurarea aprovizionării 
cu alimente și a securității alimentare în perioade de criză și adoptarea, până la sfârșitul 
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anului 2023, a unei legislații-cadru privind sistemele alimentare sustenabile, pentru a 
accelera și mai mult tranziția spre un sistem alimentar sustenabil. 

Scopul prezentei comunicări este identificarea măsurilor care pot fi luate la nivelul 
UE pentru rezolvarea deficiențelor și pentru asigurarea unei reacții mai bune în cazul 
unor crize viitoare.  

În continuare domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot prezenta 
comunicare. Cu unanimitate de voturi, membrii comisie au hotărât adoptarea unui proiect 
de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia Ivan 

 


