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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 22 februarie 2017 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 22 februarie au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela 
Viorela, Popescu Mariana-Venera, Pop Andrei, Anton Anton, Apjok Norbert, Cîtea 
Vasile, Pambuccian Varujan, Socotar Gheorghe-Dinu. Au fost absenţi: Popescu Pavel, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Jivan Luminita-Maria, Oprea Dumitru, Sămărtinean Cornel-
Mircea, Șerban Ciprian-Constantin. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx nr. 116/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative; 

2. Plx nr.382/2014 - propunerea legislativă privind administrarea şi 
gestionarea domeniului de nivel superior „.ro.”; 

3. Diverse. 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele comisiei. 
 

1. Plx nr. 116/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că, în 
conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea 
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Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri conform avizului nr. 
1041/27.10.2016, Senatul a adoptat proiectul de lege, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată, la data de 08.02.2017. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
derularea Programului GovITHub, care se desfăşoară prin Cancelaria Prim-Ministrului şi 
este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 
Cancelaria Prim-Ministrului are atribuţii de coordonare a dezvoltării sistemelor 
informatice ale administraţiei publice centrale, conform Hotărârii Guvernului 
nr.464/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului.  
Având în vedere că nu au existat observații cu privire acest proiect de lege domnul 
președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În urma votului 
s-a hotărât, cu unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 

2. Plx nr.382/2014 - propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior „.ro.” 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat propunerea legislativă precizând că, 
în conformitate cu art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Plenul 
Camerei Deputaților a hotărât, în ședința din 18 martie 2015, retrimiterea propunerii 
legislative privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro” 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu adresa nr.Plx.382/2014 din 
18 martie 2015, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.  
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 24.06.2014, Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri, conform avizului nr.146 din 17.02.2014, Comisia 
pentru industrii și servicii a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.4c-3/266 din 18.09.2014. În ședința din 3 decembrie 2014, Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a adoptat un raport de  respingere a propunerii legislative 
privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”. În ședința din 18 
martie 2015 Plenul Camerei Deputaților a hotărât, retrimiterea propunerii legislative 
privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior „.ro” Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor în vederea reexaminării și depunerii unui nou 
raport. Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa Nr.479/DRP din 03.02.2017, 



nu susține inițiativa legislativă în forma prezentată. Propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
             Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Varujan 
Pambuccian, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, pentru a-și expune punctul de 
vedere. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că pledează pentru scoaterea 
domeniilor .ro de sub administrarea statului și gestionarea acestora după modelul 
ICANN. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) este 
organizația non-profit care coordonează, la nivel internațional, sistemele globale de 
identificatori unici pentru Internet - în principal numele de domenii și adresele Internet 
Protocol (IP). ICANN are și responsabilitatea asigurării stabilității și securității acestor 
sisteme. Totodată, ICANN definește politici privind funcționarea și alocarea acestor 
identificatori unici. ICANN are o structură multiparticipativă (“multistakeholder”), în 
care sunt implicate toate categoriile de actori: guverne, sectorul privat, comunitatea 
tehnică și academică și societatea civilă. Guvernele, reprezentate în Comitetul 
Consultativ Guvernamental, au un rol consultativ și pot emite avize cu privire la acele 
aspecte ale activității ICANN care pot avea impact asupra politicilor publice naționale. 
România este membră a Comitetului Consultativ Guvernamental al ICANN, fiind 
reprezentată prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  De asemenea, 
domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că susține respingerea propunerii 
legislative în forma actuală, precizând că inițiativa legislativă trebuie regândită astfel 
încât să creeze un mecanism privat de  ”stakeholder” și să introducă obligativitatea de a 
reînnoi periodic domeniului înregistrat pentru a preveni blocarea domeniilor, având în 
vedere că multe domenii cu extensia „.ro” care au fost înregistrate cu mult timp în urmă 
nu mai sunt folosite.  
               Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea legislativă. În urma 
votului s-a hotărât, cu unanimitate, adoptarea unui raport de respingere a acesteia. 
 

3. Diverse: Alegerea componenței Subcomisiei pentru spațiu 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot componența Subcomisiei pentru 
spațiu, astfel: 
 Președinte: deputat Anton Anton 
 Vicepreședinte: deputat Mariana Venera Popescu 
 Secretar: deputat Norbert Apjok 
 Membrii: deputat Gheorghe Dinu Socotar  
 Cu unanimitate de voturi a fost adoptată componența Subcomisiei pentru spațiu. 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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