
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                               22 decembrie  2009 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  22 decembrie  2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia 

Vasile, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Florin Serghei Anghel, 

Adrian Bădulescu, Cazan Mircea, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. A fost absent Dan Nica. 

Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, lucrările au fost 

conduse de domnul deputat Valerian Vreme, vicepreşedintele comisiei. 

 Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: Audierea domnului Gabriel Sandu pentru 

funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a dat cuvântul domnului Gabriel Sandu  care 

a prezentat succint intenţiile cu privire la măsurile preconizate în vederea transpunerii în 

practică a Capitolului 14: Societatea Informaţională din cadrul programului de guvernare. 

Principalele obiective de guvernare prezentate de domnul Gabriel Sandu sunt:  

 - implementarea Strategiei România Digitală – e-strategia pentru o societate informaţională; 

 - dezvoltarea platformei naţionale e-România şi a SEN (Sistemul Electronic Naţional) prin 

integrarea de noi servicii electronice; 

 - extinderea accesului la comunicaţiile electronice de bandă largă pentru comunităţile mici 

urbane şi rurale; 

 - dezvoltarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), în vederea simplificării şi 

creşterii eficienţei achiziţiilor efectuate de administraţia publică.  
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 - implementarea Punctului de Contact Unic Electronic pentru simplificarea şi accelerarea 

procedurilor administrative pentru obţinerea de autorizaţii 

 - dezvoltarea Ghişeului Virtual de Plăţi; pentru anul 2010 se preconizează a fi realizate 50% 

din plăţi prin acest sistem; 

 - creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene (care în 2009 se ridicau la 212 

milioane euro) în vederea conectării gospodăriilor din zonele defavorizate la Internet. 

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a declarat deschisă sesiunea de întrebări şi 

răspunsuri, dând cuvântul domnului deputat Varujan Pambuccian, care a solicitat răspuns la 

următoarele probleme: 

 - cum se poate depăşi problema blocajului politic care afectează relaţiile instituţionale în 

cadrul proiectelor pilot derulate la nivelul administraţiei publice; 

 -  când se va putea aborda coerent informatizarea Ministerului Finanţelor Publice; 

 - când se va implementa sistemul de identificare pe baza cardurilor de identitate electronice, 

prevăzute în legislaţia naţională; 

 - dacă este luată în considerare posibilitatea includerii televiziunii digitale în sfera serviciului 

universal; 

 - de ce a fost abrogată legea privind facturarea electronică. 

Domnul Gabriel Sandu a precizat că introducerea şi generalizarea planificării 

execuţiei bugetare pentru anul 2010 au fost convenite împreună cu Ministrul Finanţelor 

Publice; în acelaşi timp, se are în vedere: introducerea fluxurilor electronice de documente 

pentru comunicaţiile inter şi intraministeriale, introducerea gestiunii electronice a 

documentelor cu caracter legislativ din cadrul guvernului, introducerea cardurilor de 

identitate electronice. În ceea ce priveşte televiziunea digitală, are în vedere scoaterea 

simultană la licitaţie a celor 6 multiplexuri digitale. Se preconizează introducerea 

comunicaţiilor în bandă largă în cadrul serviciului universal, precum şi finanţarea unui număr 

de aproximativ un milion de set box-uri care destinate utilizatorilor din zonele defavorizate. 

Referitor la facturarea electronică, consideră că este un serviciu necesar gradului actual de 

dezvoltare a societăţii şi va avea în vedere reintroducerea acestui serviciu abrogat prin 

legislaţia emisă de către Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul deputat Florin Anghel a solicitat informaţii privind participaţiile statului în 

cadrul societăţilor aflate în coordonarea ministerului. Domnul Gabriel Sandu a precizat că: 

pentru CN Poşta Română, se urmăreşte trecerea pe profit, prin modernizarea serviciilor, 

trecerea la poşta rapidă şi urmărirea electronică a serviciilor poştale; pentru Societatea 

Naţională de Radiocomunicaţii, este exclusă privatizarea în următorii 3-5 ani, punându-se 
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accent pe dezvoltarea serviciilor de comunicaţii de date, în vederea transformării într-o 

societate competitivă pe piaţa telecom; pentru Societatea Comercială Romtelecom, ar trebui 

vândute acţiunile statului, dar consideră că încă nu este un moment favorabil acestei acţiuni. 

Domnul deputat Matei Brătianu a solicitat un punct de vedere referitor la: privatizarea 

CN Poşta Română; zvonurile privind reducerile de personal din cadrul acestei companii; 

diversificarea serviciilor electronice şi financiare; depolitizarea personalului operativ din 

cadrul CN Poşta Romana. 

Domnul Gabriel Sandu consideră că este exclusă privatizarea CN Poşta Română în 

cadrul mandatului său şi în plus există reglementat faptul că Poşta Română are monopol pe 

unele servicii până în anul 2013. Se are în vedere modernizarea serviciilor poştale printr-o 

reorganizare corespunzătoare şi prin trecerea la eficientizarea serviciilor poştale iar 

politizarea se consideră un fapt împlinit fără a se insista în această direcţie. 

Având în vedere soluţiile prezentate de domnul Gabriel Sandu la întrebările puse, 

membrii comisiei au hotărât cu 12 voturi pentru şi 1 împotrivă, avizarea favorabilă a 

domnului Gabriel Sandu pentru funcţia de ministru al comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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