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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                     18 mai  2021 

                                                                                                              

   SINTEZA 

activităţii Comisiei din 18 mai  2021 

 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 18 mai 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, 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,.  

Doamnul deputat Moldovan Sorin-Dan a fost înlocuit la sedință de către domnul 

deputat Marșalic Jaro Norbert. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitați din partea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Liviu Bostan – președinte și doamna Liana 

Manea – director general. 

 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. nr.191/2021 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul achizițiilor publice; 

2. PLx nr. 195/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

 

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

prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 

avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative 
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în domeniul achizițiilor publice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, 

iar Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 04.05.2021. Camera Deputaților 

este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.98/2016, a Legii nr.99/2016, precum şi a Legii nr.100/2016, în 

sensul restricţionării condiţiilor de participare a operatorilor economici din statele terţe la 

procedurile de achiziţii publice. 

 Domnul președinte Liviu Bostan a precizat că susține adoptarea acestui act 

normativ și a menționat că în contextul implementării normelor legale armonizate s-au 

desprins o serie de aspecte negative generate de participarea la procedurile de achiziție 

publică a unor operatori din state terțe (extra-comunitare), ce oferă garanții reduse cu 

privire la respectarea unor cerințe cum ar fi: standarde de calitate certificate, a celor de 

mediu și de dezvoltare durabilă, condiții de muncă, protecție socială, concurență etc. 

Pentru reducerea riscurilor prezentate de astfel de operatori extra-comunitari, precum și 

din perspectiva diminuării impactului negativ asupra obiectivelor naționale, europene dar 

și în raport cu alte angajamente internaționale ale României se propune, prin prezentul act 

normativ, regândirea transpunerii la nivel național a unor dispoziții ale directivelor, 

respectiv prevederile art.25 din Directiva 2014/24/UE și art.43 din Directiva 2014/25/UE. 

 În urma votului membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

au hotărât, cu unanimitate (12 voturi pentru), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

2. PLx nr. 195/2021 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. 

 

 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, proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității 

de telemuncă. Camera Deputaților este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat 

negativ propunerea legislativă, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 

04.05.2021. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.81/2018, în sensul simplificării şi adaptării legislaţiei la realităţile curente 

specifice activităţii de telemuncă. 

Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 În urma votului membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

au hotărât, cu unanimitate (12 voturi pentru), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

Președinte, 

Ioan-Sabin Sărmaș 
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