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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                                            09-11 februarie  2010 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 09-11 februarie  2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile,Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel,Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. 

Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Mircea Cazan,Liana Dumitrescu,Dan Nica. 

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 Ordinea de zi:  

1. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative privind Registrele Electronice 

Naţionale. 

2. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei  

3. Stadiul propunerilor legislative elaborate de membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor 

 

1. Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi  legat de finalizarea elaborării propunerii 

legislative privind Registrele Electronice Naţionale, s-au analizat principalele entităţi sociale 

de bază existente în sistemul economico-social concluzionându-se că se pot defini 

următoarele tipuri principale de registre electronice naţionale: 

- registru care să conţină informaţii referitoare la populaţie  
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- registru care să conţină informaţii specifice agenţilor economici şi sociali 

- registru care să conţină informaţii specifice cadastrului general  

- registru care să conţină informaţii  specifice unităţilor teritorial administrative 

Existenţa registrelor electronice menţionate mai sus nu exclude posibilitatea existenţei altor 

registre specifice, sectoriale, departamentale sau teritoriale în care se pot regăsi informaţii 

suplimentare specifice fiecărui domeniu de utilizare dar care utilizează aceleaşi coduri de 

identificare ca şi registrele naţionale. 

În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât analizarea, prin studiu 

individual, a posibilităţii reglementării corespunzătoare a subiectului care face obiectul 

propunerii legislative aflate în lucru. 

2.  Referitor la subiectul legat de elaborarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, membrii comisiei au luat în discuţie  concentrarea responsabilităţii 

realizării Sistemului e-guvernare şi a Sistemului e-administraţie în zona structurilor 

subordonate Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, minister care 

elaborează politicile şi strategia naţională în vederea orientării întregului sector public spre 

societatea informaţională.  

 S-a hotărât reanalizarea oportunităţii acestei modificări într-o şedinţă ulterioară 

urmând ca membrii comisiei să se pronunţe în urma studiului individual. 

3. La punctul 3 al ordinei de zi s-a făcut o informare asupra stadiului în care se găseşte 

fiecare din propunerile legislative elaborate în cadrul comisiei, de către membrii acesteia  

- Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului 

de acces la vot al cetăţenilor 
 

Înregistrat la Senat pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată, cu nr.L666/2009 

Primit Aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, cu nr.1238/28.10.2009 

Trimis pentru raport la: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (termen: 

16/02/2010), 

Trimis pentru aviz la: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia 

pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisia pentru 

egalitatea de şanse, Comisia pentru politică externă  (termen: 10/02/2010) 
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- Propunere legislativă privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice 

 
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b533 (adresa nr.bpi747/26/10/2009), cu nr.L52 

prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată  

Trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 04.12.2009) 

Trimis pentru punct de vedere la Guvern 

Primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1449/03.12.2009 (favorabil) 

Trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (termen: 09/03/2010) 

Trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (termen: 

02/03/2010) 
 

- Propunere legislativă privind interoperabilitatea sistemelor informatice 
 
Înregistrat la Senat pentru dezbatere ca primă Cameră sesizată cu nr.b630/21.12.2009 

Trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 05.03.2010) 

Trimis pentru punct de vedere la Guvern 

Trimis spre consultare asociaţiilor reprezentative din domeniu. 
 

- Propunere legislativă privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice 
 
Înregistrat la Senat pentru dezbatere ca primă Cameră sesizată cu nr.b631/21.12.2009 

Trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 05.03.2010) 

Trimis pentru punct de vedere la Guvern 

Trimis spre consultare asociaţiilor reprezentative din domeniu. 

  

S-a hotărât monitorizarea stadiului fiecărei propuneri legislative şi informarea 

periodică a comisiei. 

 

 

 

       PREŞEDINTE, 

 

        Relu Fenechiu 
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