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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                                      12-14 aprilie 2011 

 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 12-14 aprilie 2011 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 12-14 

aprilie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin 

Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, 

Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Farago Petru, 

Valerian Vreme.  

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate - 

Plx. 144/2011. 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea folosirii de cipuri 

electronice cu date biometrice de identificare ale titularului, cum sunt: imaginea irisului, 

imaginea facilă, imaginea impresiunilor papilare, imaginea amprentei palmare. Totodată, se 
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propune retragerea actelor de identitate cu date biometrice de identificare eliberate deja 

cetăţenilor de către autorităţile emitente, urmând ca preschimbarea acestora să se facă gratuit. 

În cadrul discuţiilor care au avut loc s-a evidenţiat faptul că actele de identitate cu date 

biometrice vor fi preschimbate fără nicio cheltuială din partea titularului, ceea ce ar avea 

implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra bugetelor unităţilor administrativ teritoriale, fiind 

astfel obligatorie solicitarea unui punct de vedere din partea Guvernului, care, în cazul de 

faţă, nu vine în susţinerea propunerii. În plus, în conformitate cu legislaţia privind finanţele 

publice, propunerea legislativă trebuie să prevadă sursele de acoperire a majorării 

cheltuielilor şi totodată trebuie să aibă la bază un studiu de impact. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat propunerea 

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

avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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