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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                        7 – 9 septembrie 2010 

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 7 – 9 septembrie 2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi: 

Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Dan Nica, Pambuccian Varujan, 

Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Ibram Iusein, Valerian Vreme. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2009 - raport; 

2. PL.x. nr.153/2010 - Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice 

a dreptului de acces la vot al cetăţenilor - raport; 

3. PL.x. nr. 401/2010 - Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea 

Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi 

semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată - aviz. 

 

1. În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 

economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri Permanente 



 2

pentru a dezbate şi elabora raportul comun privind Raportul de activitate al ANCOM pentru anul 

2009. 

La analiza Raportului de activitate au participat din partea ANCOM: domnul Cătălin 

Marinescu – preşedinte, domnul Bogdan Iana – director, domnul Gheorghe Rusen – director, 

doamna Cătălina Dragomir – director şi Marius Săceanu - director. 

Domnul Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a dat cuvântul domnului preşedinte ANCOM Cătălin Marinescu, în vederea 

susţinerii raportului de activitate al ANCOM pentru anul 2009. 

În acest sens, domnul preşedinte Cătălin Marinescu a făcut o prezentare a obiectivelor şi 

priorităţilor autorităţii în anul 2009: 

1. promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii:  

- orientarea pe costuri a tarifelor de interconectare cu operatorii mobili şi a tarifelor 

percepute de SNR pentru retransmiterea programelor audiovizuale;  

- revizuirea pieţelor de comunicaţii pentru intervenţie în caz de probleme legate de 

concurenţă – au fost revizuite în anul 2009 analizele de piaţă pentru pieţele serviciilor de 

originare la puncte fixe şi tranzit în reţele publice de telefonie, pieţele serviciilor de telefonie la 

puncte fixe la nivel cu amănuntul şi pieţele aferente serviciilor de acces la bucla locală şi de tip 

„bistream” şi serviciilor de linii închiriate. 

2. gestionarea resurselor limitate: 

- o nouă procedură de alocare a numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public 

la nivel naţional; 

- elaborarea propunerilor pentru modificarea şi completarea TNABF; 

- trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală. 

3. maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali: 

- informarea şi protecţia utilizatorilor în ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii; 

- proiectarea aplicaţiei online privind compararea tarifelor şi deblocarea terminalelor codate 

în reţelele furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice. 

- demararea implementării unei noi strategii în domeniul serviciului universal; în trimestrul 

IV al anului 2009 au fost puse la dispoziţia utilizatorilor serviciul de informaţii privind abonaţii şi 

registrul abonaţilor; 
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- portabilitatea numerelor de telefon, pentru stimularea concurenţei şi creşterea gradului de 

libertate a utilizatorilor în alegerea furnizorului de servicii de comunicaţii – 157.041 numere 

portate într-un an; 

În şedinţa din data de 7 septembrie 2010, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi a membrilor prezenţi, să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Raportului 

de activitate al ANCOM pentru anul 2009, în forma prezentată de autoritate. 

2.   PL.x. 153/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, cu propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de 

acces la vot al cetăţenilor. 

La lucrările Comisiei au participat: din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

domnul Mihai Capră - secretar de stat şi domnul Constantin Mihart -director general; din partea 

Autorităţii Electorale Permanente domnul Gabriel Saucă – director IT; din partea Institutului 

Naţionale de Statistică, domnul Vergil Voineagu – preşedinte, domnul Gheorghe Vaida – director 

general şi domnul Gabriel Jifcu - secretar general; din partea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, domnul Marcel Opriş – director.  

În urma discuţiilor avute în luna iunie cu reprezentanţii instituţiilor sus-menţionate,  

Institutul Naţional de Statistică a transmis un material cuprinzând o propunere privind 

reglementarea informatizării activităţii birourilor electorale organizate la nivelul secţiilor de 

votare.  

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a supus atenţiei celor prezenţi această propunere şi, în 

urma discuţiilor, au fost stabilite următoarele principii care vor fi luate în considerare pentru 

redactarea proiectului de lege: 

- se va reglementa informatizarea procedurilor tehnice desfăşurate în cadrul activităţilor 

electorale, urmărindu-se prin aceasta verificarea legalităţii exercitării dreptului de vot, 

consemnarea rezultatelor votării şi informarea operativă asupra modului de desfăşurare a 

proceselor electorale; 

- registrul secţiilor de votare, administrat de către Autoritatea Electorală Permanentă, va fi  

utilizat în cadrul tuturor tipurilor de alegeri; 

- secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; 
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- referitor la dotarea cu echipamente ITC: pentru secţiile de votare aflate în incinta 

instituţiilor de învăţământ, responsabilitatea revine Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului, pentru restul secţiilor, responsabilitatea revine prefecţilor, iar Autoritatea Electorală 

Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor asigura completarea 

resurselor de comunicaţii, acolo unde este cazul. 

Discuţiile vor fi reluate într-o şedinţă ulterioară, când instituţiile participante sunt 

aşteptate să prezinte propuneri de îmbunătăţire a textului, precum şi propuneri privind 

îmbunătăţirea mecanismului care stă la baza procesului electoral.  

3. PL.x. 401/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, 

spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea 

Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii,  încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi 

semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată. 

 La lucrările Comisiei a participat doamna Irina Alexe, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Proiectul de lege are ca obiect consolidarea coordonării activităţii de prevenire şi 

combatere a criminalităţii transfrontaliere din sud-estul Europei, inclusiv a criminalităţii grave şi 

a criminalităţii organizate, prin aplicarea procedurilor definite în cadrul Convenţiei pentru 

stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (Convenţia SELEC). România 

urmează să fie ţara gazdă a noii organizaţii SELEC. La momentul intrării în vigoare a convenţiei, 

Acordul privind Cooperarea în Scopul Prevenirii şi Combaterii Criminalităţii Transfrontaliere, 

semnat la Bucureşti la 26 mai 1999, îşi încetează valabilitatea şi toate drepturile, obligaţiile şi 

bunurile aparţinând Centrului SECI se transferă către SELEC. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul  

de lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, urmând ca avizul să fie transmis Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care este sesizată în fond. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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