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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                               27 - 29 octombrie  2009 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  27 - 29 octombrie  2009 

 

La lucrările Comisiei din 27 octombrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Zoicaş Gheorghe, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Cazan Mircea, Farago Petru, Nica Dan. 

La lucrările Comisiei din 28 octombrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Zoicaş Gheorghe, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Cazan Mircea,Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, 

Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Farago Petru, Nica Dan. 

La lucrările Comisiei din 29 octombrie  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Florin Serghei 

Anghel, Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Zoicaş Gheorghe, Cazan Mircea, Nica Dan. 

Şedinţele Comisiei din data de 27 şi 28 octombrie au fost conduse de domnul 

preşedinte Relu Fenechiu iar cea din data de 29 octombrie de către domnul Iulian Iancu, 

preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. Analiza oportunităţii elaborării unei propuneri legislative privind Registrele 

Electronice Naţionale. 

2. Audierea ministrului Radu Berceanu.  
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1. Referitor la subiectul legat de analiza oportunităţii elaborării unei propuneri 

legislative privind Registrele Electronice Naţionale s-a pus în discuţie necesitatea reducerii 

duplicării datelor utilizate în sectorul public atât pentru scurtarea timpului afectat unei 

operaţii cât şi pentru reducerea erorilor la colectarea datelor. Pentru evitarea paralelismelor s-

a convenit necesitatea înfiinţării unor Registre Electronice Naţionale care să conţină în mod 

unic informaţiile care identifică entităţi sociale de bază. Responsabilitatea constituirii, 

structura, modul de actualizare şi de funcţionare al fiecărui registru precum şi modul de 

accesare al informaţiilor se va stabili prin hotărâre a Guvernului.  

Subiectul a fost supus studiului membrilor comisiei urmând să fie reluat într-o 

discuţie ulterioară când se va analiza oportunitatea acestor propuneri urmând să se procedeze 

apoi la redactarea textului unei propuneri legislative.  

2. Audierea ministrului Radu Berceanu, propus ca ministrul transporturilor şi 

comunicaţiilor a avut loc în data de 29 octombrie 2009, în sala Nicolae Bălcescu, în prezenţa 

Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare – din Camera Deputaţilor şi a 

Comisiei economice, industrie şi servicii, Comisiei pentru privatizare şi administrarea 

activelor statului  - din Senat. 

Domnul Radu Berceanu a prezentat, în prima parte a şedinţei, politica şi programul de 

guvernare propus pentru sectorul transporturi şi pentru domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor. Referitor la domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, domnul Radu 

Berceanu a subliniat necesitatea trecerii la România digitală. A evidenţiat faptul că în acest 

moment există mai multe entităţi ale statului care şi-au dezvoltat reţele de comunicaţii 

electronice, reţele care au fost folosite separat şi ineficient.  

În partea a doua au fost puse întrebări de către parlamentarii prezenţi iar domnul Radu 

Berceanu a răspuns, centralizând întrebările care se pretau la un răspuns comun.  

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a solicitat informaţii referitoare la problema 

atragerii de fonduri europene în domeniul infrastructurii rutiere precum şi asupra finalizării 

şoselelor de centură pentru care existau fonduri de la Banca Mondială şi pentru care existau 

Studii de fezabilitate la sfârşitul anului 2008. 

La întrebările din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor puse de către 

domnul deputat Varujan Pambuccian, care a deschis seria cu cea referitoare la părerea 

viitorului ministru despre faptul că acest domeniu reprezintă în momentul de faţă 8-10% din 

PIB, domnul Radu Berceanu a recunoscut că este un procent foarte mare. Întrebat de ce s-a 

hotărât desfiinţarea ministerului care coordona acest domeniu, tocmai în momentul în care, 
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spre deosebire de alte activităţi, industria de software din România înregistra o creştere, nu s-

a primit nici un răspuns după cum nu au existat răspunsuri nici la restul întrebărilor 

referitoare la capitolul 14 „Societatea informaţională” din Programul de Guvernare, cum ar fi: 

- de ce se continuă implementarea Sistemul Electronic Naţional trecut în acest capitol 

al programului  de guvernare pe poziţia a doua, despre care s-a demonstrat deja în anii care au 

trecut de la înfiinţare, că nu funcţionează 

- cum şi cu ce resurse financiare se doreşte extinderea accesului la infrastructura de 

comunicaţii electronice de bandă largă pentru comunităţile mici urbane şi rurale? 

- cum se preconizează a se realiza creşterea la 60% a  procentului firmelor care 

utilizează Internetul ca principal mijloc de interacţiune cu instituţiile statului, când Guvernul 

a abrogat la începutul lunii octombrie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă legea care permitea 

facturarea electronică 

- de ce nu a fost deschisă infrastructură de comunicaţii a SNCFR  care are o acoperire 

de doar 5-6% spre zona comercială 

- dacă au fost prevăzuţi bani, în noua structură de buget, pentru realizarea cadrului 

instituţional de colaborare între autorităţile administraţiei publice 

- de ce se doreşte implicarea ministerului în serviciul universal (implementarea 

acestuia intrând în atribuţiile ANCOM) 

- de ce se mai doreşte continuarea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, 

finanţat de Banca Mondială, care s-a dovedit deja a fi un eşec total  

În urma votului membrilor celor cinci comisii reunite, domnul Radu Berceanu a fost 

avizat negativ cu 42 de voturi împotrivă, 33 voturi pentru şi o abţinere. 

În exprimarea votului domnul deputat Zoicaş Gheorghe a fost reprezentat de către 

domnul deputat Bănicioiu Nicolae, domnul deputat Nica Dan a fost reprezentat de către 

domnul deputat Zgonea Valeriu, domnul deputat Mircea Cazan a fost reprezentat de către 

domnul deputat Mihai Voicu iar domnul deputat Viorel Arion care a fost prezent la lucrări a 

fost reprezentat de către domnul deputat Gelu Vişan. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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