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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                          8-10  februarie 2011 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 8-10  februarie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 8-10 

februarie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, 

Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, 

Valerian Vreme.  

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1.  PL.x. 6/2011 - Proiect de Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei 

Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007 - raport. 

2. PL.x. 419/2010 - Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice 

– raport. 

3. PL.x. 420/2010 - Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 

informatice – raport. 

 

1.   PL.x. 6/2011 - Având în vedere faptul că termenul de depunere al raportului 

este 14 februarie precum şi faptul că avizele de la comisiile sesizate în acest scop nu au fost 

primite, membrii Comisiei au aprobat amânarea analizării Proiectului de Lege privind 

ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din 
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cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 

2007 pentru săptămâna care urmează. 

 

2. PL.x. 419/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind interoperabilitatea sistemelor 

informatice, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

negativ proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele 

observaţii şi propuneri. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  Senatul, 

în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  lege în şedinţa din 24.06.2010. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare definirea mecanismelor prin care 

operatorii sistemelor informatice prin intermediul cărora se oferă servicii publice în formă 

electronică asigură interoperabilitatea acestor sisteme în vederea eficientizării accesului 

utilizatorilor finali. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege 

privind interoperabilitatea sistemelor informatice şi a hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  proiectului de lege. 

Având în vedere că în anul 2011 Comisia Europeană intenţionează să finalizeze proiectul de 

amendare a Directivei nr.1999/93/EC privind semnătura electronică, în vederea creării unui 

cadru legal comun pentru reglementarea autentificării şi identificării în cadrul sistemelor de 

guvernare electronică bazate pe interoperabilitatea sistemelor administraţiei publice, subiectul 

va fi reluat în vederea reglementării printr-un alt act normativ care să transpună şi prevederile 

noii directive. 

 

3. PL.x. 420/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind măsurile de securitate ale 

sistemelor informatice, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

avizat favorabil proiectul de lege, iar  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

negativ proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Guvernul 

nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Senatul, în calitate de primă Cameră 

sesizată, a adoptat proiectul de  lege în şedinţa din 24.06.2010. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea sistemului de măsuri minime 

de securitate aplicabile sistemelor informatice din administraţia publică.  

 Pe perioada de derulare a procesului de analiză, Comisia a solicitat şi observaţii din 

partea MCSI, care a organizat, în data de 25.05.2010, o reuniune în vederea analizării 

proiectului de lege, ocazie cu care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a formulat o serie de 

observaţii care însă nu au fost transmise Comisiei. Ca urmare, în şedinţa Camerei Deputaţilor 

din 16 noiembrie 2010, domnul Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a solicitat retrimiterea proiectului de lege la 

Comisie, spre reexaminare, pentru a putea fi luate în calcul observaţiile formulate de STS, 

transmise Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. Plenul Camerei Deputaţilor a 

aprobat solicitarea, şi, în consecinţă, s-a procedat la reexaminarea proiectului de lege. 

 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. La baza acestei 

hotărâri a stat şi sesizarea făcută de către STS asupra existenţei unor acte normative aflate în 

curs de elaborare, având ca obiect de reglementare strategia privind securitatea cibernetică.  

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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