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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         12-14 februarie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 12-14 februarie 2013 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaților din 12, 13 și 14 februarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Ion Șcheau, Vasile Gliga, Răzvan Ionuț Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, 
Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel 
Iane. Au fost absenţi: Ionuț Cristian Săvoiu, Iusein Ibram, Cornelia Negruț, Titi Holban, Dan 
Nica. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx nr.153/2010 - Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice 

a dreptului de acces la vot al cetăţenilor; 
2. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplatite; 

3. Plx nr.433/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
național unic pentru apeluri de urgență; 

4. Diverse. 
 

1. PLx nr.153/2010 - Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace 
electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

Domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare a propunerii 
legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind 
verificare prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor la alegerile pentru 
Preşedintele României, în scopul eliminării posibilităţii votului multiplu. 

Scopul acestei propuneri legislative este de a elimina posibilitatea votului multiplu în 
conformitate cu art.81, alin.2 şi 3 din Constituţia României, republicată.  Ca metodă tehnică 
s-a propus realizarea unui sistem electronic folosind facilităţile oferite de reţeaua unităţilor 
din învăţământul de stat. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 31.03.2010. 
Guvernul nu susține adoptarea acestei propunerii legislative. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic - aviz 

favorabil. 
În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.73, alin.(3) din Constituţia României, republicată, în raport cu 
obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice.  

Au urmat dezbateri pe marginea acestei inițiative legislative. Cu prilejul dezbaterilor 
membrii comisiei au constatat următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) din propunerea legislativă referitoare la Registrul electoral 
sunt deja reglementate în Capitolul IV, Secțiunea 1, art.22-24 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.(1) din propunerea legislativă referitoare la dispozițiile art.2 
alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu 
modificările și completările ulterioare, acestea au fost abrogate prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României; 

- în propunere nu se face referire la efortul bugetar (sumele necesare) pentru 
implementarea sistemului electronic de control al votului unic. 
Dat fiind cele constatate de către membrii comisiei și a faptului că soluţiile cuprinse în 

propunerea legislativă sunt preluate cu îmbunătățiri în proiectul de Lege privind Codul 
Electoral, domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot respingerea propunerii 
legislative. În urma votului s-a hotărât cu unanimitate întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 

 
2.Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplatite. 

Domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare a propunerii 
legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea obligaţiei furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice de a colecta şi stoca datele necesare identificării clienţilor serviciilor 
de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21.05.2012. 
Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,  Comisia 
pentru afaceri europene şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat negativ 
propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

În continuare domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a propus solicitarea unui punct de 
vedere de la noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu 
toți factorii implicați. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că nu există nicio țară din Uniunea 
Europeană în care să existe înregistrarea obligatorie a identității utilizatorilor cartelelor 
prepay și că nu este bine să fim noi prima țară care să facă acest lucru, propunând respingerea 
propunerii legislative. 

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a insistat asupra solicitării unui punct de vedere de 
la noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu toți 
factorii implicați. 

În continuare s-a supus la vot propunerea domului deputat Daniel Vasile Oajdea. În urma 
votului s-a hotărât cu majoritatea membrilor prezenți solicitarea unui punct de vedere de la 
noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu toți factorii 
implicați. 

 
3.Plx nr.433/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. 

 
Domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.160/2008, în scopul înăspririi cadrului sancţionator în cazul săvârşirii faptelor de 
apelare abuzivă a serviciului de urgenţă 112, precum şi de alertare falsă a agenţiilor 
specializate de intervenţie. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 08.10.2012; 
Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.  
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat negativ propunerea 

legislativă. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
În continuare domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a propus solicitarea unui punct de 

vedere de la noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu 
toți factorii implicați. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că peste jumătate din apelurile la 
serviciul de urgență 112 sunt apeluri false și că înăsprirea pedepselor pentru apelurile abuzive 
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la 112 este o idee bună. De asemenea, domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că 
trebuie inițiată mediatizarea faptului că apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112 se 
pedepsește și a subliniat că trebuie dată o definiție exactă a aplelui abuziv. 

Domnul deputat Iosif Moldovan a specificat faptul că fără înregistrarea datelor de 
identificare a utilizatorilor cartelelor prepay este dificil identificarea celui care a apelat abuziv 
seviciul de urgență. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că există multe metode de identificare 
a apelului. 

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a insistat asupra solicitării unui punct de vedere de 
la noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu toți 
factorii implicați. 

În continuare s-a supus la vot propunerea domului deputat Daniel Vasile Oajdea. În urma 
votului s-a hotărât cu majoritatea membrilor prezenți solicitarea unui punct de vedere de la 
noul Guvern și inițierea de dezbateri pe marginea acestei propuneri legislative cu toți factorii 
implicați. 

 
5. Diverse 
Domnul deputat Varujan Pambuccian a prezentat o scrisoare a Internet Society România 

(ISOC), Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI) și a Asociației Naționale a Internet 
Service Providerilor din România (ANISP) prin care își propun să lanseze o inițiativă de tip 
Internet Governance Forum în România – Forumul Român pentru Guvernanța Internetului 
(IGF.Ro). 

Această inițiativă vizează constituirea unui cadru transparent, democratic și incluziv 
pentru dialog, analiză și colaborare multilaterală, cu includerea tuturor tipurilor de actori 
implicați pentru identificarea celor mai adecvate soluții pentru guvernanța și politicile 
Internet în România. Totodată, se are în vedere organizarea unui eveniment public major 
dedicat IGF.Ro, în 2013. 

Prin această scrisoare, echipa de inițiativă a Forumului Român pentru Guvernanța 
Internetului (IGF.Ro), dorește să solicite sprijinul și implicarea Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților pentru constituirea acestui cadru de 
dialog, precum și pentru organizarea evenimentului IGF.Ro la Palatul Parlamentului. 

În continuare domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că Guvernanța Internetului 
în lume se realizează prin Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor 
(ICANN). În România competențele privind organizarea, administrarea și gestionarea TLD 
(top level domain) “.ro” revin Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică 
(ICI-București)". ICI vinde domeniile “.ro” pe viață, iar acest lucru ar trebui schimbat în 
sensul că, domeniile “.ro” să nu mai fie vândute pe viață ci ele să poată fi achiziționate pe o 
perioadă de timp, iar la sfârșitul acelei perioade, pentru a pastra dreptul de proprietate asupra 
domeniului respectiv, va trebui ca acesta să fie prelungit la un anumit interval de timp în 
schimbul unei sume de bani. De asemenea, domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat 
că gestionare domeniilor în România a fost defectuoasă. 

Domnul deputat Daniel Iane a precizat că în unele țări vinderea domeniilor a constituit o 
sursă de venit care s-a întors în cercetare ceea ce în România nu s-a întâmplat. 

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a propus o întâlnire cu semnatarii acestei scrisori și 
suținerea inițiativei de tip Internet Governance Forum în România – Forumul Român pentru 
Guvernanța Internetului (IGF.Ro), precum și organizarea evenimentului IGF.Ro la Palatul 
Parlamentului. 
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 În urma votului s-a aprobat cu unanimitate propunerea domnului deputat Daniel 
Vasile Oajdea. 

În continuare domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, președintele Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor a supus votului membrilor comisiei, propunerea 
Biroului comisiei de constituire a Subcomisiei pentru spațiu. 

Misiunea subcomisiei este de armonizare a legislației naționale cu cea europeană în 
domeniul spațiului cosmic. 

Competența subcomisiei constă în reprezentarea Parlamentului României în Grupul 
pentru spațiu al Parlamentului European, participarea la întâlniri și conferințe în domeniu. 

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți porpunerea biroului a fost aprobată 
urmând ca în ședința următoare să se stabilească componența subcomisiei. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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