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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         5 - 7 martie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 5 - 7 martie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 5-7 martie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, 
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Iosif Moldovan, Iusein Ibram, Cornelia Negruţ, Dan Nica.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite; 

2. Plx nr.433/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

3. Plx nr. 62/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de 
rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic 
European rezidenti in Romania; 

4. Plx nr.42/2013 - Proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile 
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti; 

5.  E3- COM (2012) 669 final- Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor-Regandirea 
educatiei: investitii in competente pentru rezultate socio-economice mai bune; 

6. Diverse 

La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au participat în 
calitate de invitaţi, din partea Asociatiei Nationale a Internet Service Providerilor, domnul 
Şerban Gheorghe- Director Executiv, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul 
secretar de stat Bogdan Tohăneanu şi doamna Cusa Gina Laura- Director Adjunct, din partea 
Asociaţiei pentru Tehnologie şi Internet, domnul Manolea Bogdan- Director Executiv şi 
doamna Danciu Adela, din partea Asociatiei pentru Libertatea Românilor, doamna 
Andronache Mihaela, doamna Paduraru Elena, domnul Lupei Constantin, domnul Balaban 
Florin şi domnul Chirila Dragoş. 
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1. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate 
prin intermediul cartelelor preplătite; 

 
       Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot propunerea legislativă. În urma 
votului, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate  întocmirea unui raport de  respingerea a 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- măsura colectării datelor necesare identificării clienţilor de servicii de comunicaţii 
electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite este inutilă din punct de 
vedere practic. Utilizarea de persoane interpuse este o practică frecventă care face 
introducerea în zona infracţională a unor categorii de persoane extrem de sărace, 
credule sau chiar minori. Utilizarea de date aferente unor cărţi de identitate false sau 
furate (ori pierdute) este, de asemenea, posibilă având în vedere zona largă de 
persoane implicate în distribuirea cartelelor telefonice preplătite, inclusiv prin 
Internet. Metodele investigative aflate la dispoziţa organelor de aplicare a legii sunt 
suficiente pentru identificare inclusiv a titularilor cartelelor preplătite (pot fi folosite 
date de trafic, inclusiv geo-localizare, corelarea IMSI cu cartela, etc).; 

- această propunere legislativă creează costuri suplimentare pentru operatori şi 
distribuitori şi are un impact negativ asupra utilizatorilor, având în vedere că la ora 
actuală în România 60-70% din cartelele SIM de pe piaţă sunt preplătite; 

- legea românească se aplică persoanelor fizice şi juridice române, dar cartele SIM 
preplătite pot fi achiziţionate în state terţe cum ar fi Republica Moldova, iar posesorii 
lor pot intra pe teritoriul României şi pot folosi aceste cartele prin activarea serviciul 
de roaming, ceea ce face ca eficacitatea acestei legi să se reducă semnificativ; 
 

- la nivelul Uniunii Europene nu există un act normativ de natură să oblige statele 
membre să identifice utilizatorii cartelelor de telefonie de tip PrePay. În Raportul de 
evaluare a Directivei 2006/24/CE privind reţinerea datelor, Comisia Europeană 
precizează că eficacitatea măsurii înregistrării obligatorii a identităţii utilizatorilor de 
servicii preplătite nu a fost dovedită, iar în momentul de faţă Comisia nu este 
convinsă de necesitatea de a acţiona în acest domeniu la nivelul UE. 

 
2. Plx nr.433/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

 
        Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot propunerea legislativă. În urma 
votului, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate  întocmirea unui raport de respingerea a 
propunerii legislative deoarece cadrul normativ existent, inclusiv cel secundar emis de 
ANCOM, asigură implementarea unor măsuri concrete de reducere a apelării abuzive şi a 
apelurilor involuntare. 
 

3. Plx nr. 62/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum 
si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si 
Spatiului Economic European rezidenti in Romania; 

 
     Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a prezentat pe scurt Proiectul de Lege. 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
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     Proiectul de lege a fost adoptat de Senat in şedinţa din 18 februarie 2013. 
     Conform dispoziţiilor art.75 alin. (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată, 
Cameră decizională este Camera Deputaţilor. 
     Proiectul de lege a fost avizat favorabil in Consiliul Legislativ, cu adresa nr.1044 din 6 
decembrie 2012, cu observaţii şi propuneri. 
    Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul invitaţilor pentru a expune 

fiecare punctul său de vedere cu privire la acesta. 
Reprezentanţii Asociaţiei pentru Libertatea Românilor au precizat următoarele: sistemul 

de evidenţă electronică este  vulnerabil şi la dispoziţia oricui, arhiva pe hârtie fiind mai 
sigură. În statele care au implementat cartea electronică de identitate, furtul de identitate a 
crescut. Acest tip de card se poate copia foarte uşor. Reprezentanţii ApLR au mai precizat că 
in 2009 un milion de români au semnat împotriva documentelor în format electronic, în 
prezent fiind mai mulţi. De asemenea reprezentanţii ApLR cred că OUG are multe lipsuri, nu 
este fundamentată, nu este transparentă şi nu  se inţelege graba promovării aceasteia. 

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au afirmat că acest proiect de lege a fost 
promovat încă din anul 2010. Pe marginea lui au avut loc dezbateri publice şi toate 
observaţiile au fost preluate in OUG. Reprezentanţii M.A.I. au explicat că actualele cărţi de 
identitate sunt depăşite tehnologic, in timp ce   noile cărţi de identitate conţin elemente de 
siguranţă ,datele biometrice nu sunt stocate, ele se şterg după elaborarea documentelor.  Din 
aceste motive plus cele tehnice au dus la promovarea acestora. Cartea de identitate 
electronică se eliberează in două variante: cu date biometrice si fără date biometrice. 
Opţiunea aparţine exclusiv cetăţeanului. 

Manolea Bogdan, reprezentantul Asociaţiei pentru Tehnologie şi Internet a fost de acord 
că unele aspecte au fost preluate de pe OUG 82/2012 insă această ordonanţă de urgenţă nu a 
fost precedată de o dezbatere publică adecvată care să permită celor interesaţi să-şi susţină 
punctul de vedere. Reprezentantul ApTI a menţionat că ordonanţa de urgenţă prevede că noua 
carte electronică de identitate va conţine elemente de siguranţă şi că datele cu caracter 
personal sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme 
de acces standardizate ICAO însă aceste prevederi nu sunt suficiente pentru garantarea 
protecţiei datelor cu caracter personal incluse în cipul cărţii electronice de identitate. În aceste 
condiţii, ApTI consideră că este necesară o descriere detaliată, într-un act normativ secundar, 
a „elementelor de siguranţă” care ar urma să fie incluse în noua carte electronică de identitate. 
În acest scop, este necesară introducerea în cuprinsul ordonanţei de urgenţă a unei prevederi 
din care să reiasă că măsurile concrete de securitate menite să asigure protecţia datelor cu 
caracter personal incluse în cipul cărţii electronice de identitate vor fi stabilite prin norme 
metodologice (aceste norme ar urma să fie elaborate de către Ministerul pentru Societatea 
Informaţională, împreună cu CERT România – organism aflat în coordonarea sa, supuse 
avizului obligatoriu al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal şi aprobate prin hotărâre a Guvernului). De asemenea, ApTI consideră că pot fi luate 
şi alte măsuri care să contribuie la o mai bună garantare a protecţiei datelor cu caracter 
personal incluse în cipul cărţii electronice de identitate. Una dintre aceste măsuri ar consta în 
introducerea obligativităţii realizării unui audit de securitate preliminar implementării, 
precum şi a unui audit periodic (spre exemplu anual), în cadrul căruia experţi independenţi să 
evalueze în ce măsură tehnologia folosită şi măsurile de securitate implementate în cazul 
cărţii electronice de identitate sunt adecvate şi contribuie la protecţia datelor cu caracter 
personal. Raportul de audit va fi prezentat Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
pentru Societatea Informaţională, CERT România şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi trebuie să fie făcut public. În cazul în care raportul 
de audit semnalează probleme de securitate, Guvernul îşi va asuma responsabilitatea 
remedierii acestora în cel mai scurt timp posibil, dispunând în acelaşi timp şi orice alte măsuri 
necesare pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal (spre exemplu, suspendarea 
emiterii cărţilor electronice de identitate până la soluţionarea problemelor semnalate). 
Măsurile luate de către Guvern pentru remedierea problemelor identificate vor fi şi ele făcute 
publice (evident, în măsura în care publicarea acestora nu este de natură să creeze 
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vulnerabilităţi în ceea ce priveşte securitatea şi protecţia datelor). Independent de auditul de 
securitate periodic, ar trebui introdusă obligaţia unui audit cu privire la impactul acestor cărţi 
electronice de identitate asupra vieţii private şi la modul în care acestea respectă legislaţia şi 
bunele practici din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. În ceea ce priveşte 
prevederile ordonanţei de urgenţă, referitoare la faptul că în cartea electronică de identitate 
vor fi înscrise, în format electronic, date biometrice ale titularului, constând în imaginea 
facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete, dacă cetăţenii optează pentru o 
astfel de facilitate, se observă că Guvernul României nu a prezentat, niciun studiu din care să 
reiasă necesitatea colectării şi includerii în cartea electronică de identitate a amprentelor 
digitale ale titularului. ApTI atrage atenţia că deşi imaginile impresiunilor papilare colectate 
cu ocazia depunerii cererii de eliberare a cărţii electronice de identitate se şterg prin 
procedură automată, imediat după personalizarea cărţii electronice de identitate, astfel că 
acestea nu sunt stocate în baze de date ale autorităţilor publice, procedurile de ştergere a 
acestor date trebuie strict reglementate, astfel încât să fie evitată orice suspiciune referitoare 
la un posibil caracter reversibil al procedurii de ştergere. În acest sens,  ApTI consideră că 
este necesară introducerea în textul ordonanţei de urgenţă a unei prevederi din care să reiasă 
că procedurile de ştergere a datelor colectate vor fi stabilite prin norme metodologice. De 
asemenea, ar trebui luată în calcul şi introducerea de sancţiuni pentru cazurile în care datele 
preluate sunt puse la dispoziţia unor terţi fără drept sau nu sunt şterse ireversibil conform 
procedurilor stabilite. OUG nr.82/2012 conţine detalii de natură tehnică referitoare la 
conceptul de carte electronică de identitate (smart card, tehnologie laser, cipul cărţii 
electronice de identitate). ApTI atrage atenţia asupra faptului că se aduce astfel atingere 
principiului neutralităţii tehnologice, potrivit căruia legislaţia trebuie să fie neutră din punct 
de vedere tehnologic şi să nu favorizeze o anumită tehnologie în detrimentul alteia existente 
sau care ar putea apărea în viitor. 

 Domnul deputat Varujan Pambuccian a intervenit şi a subliniat faptul că algoritmii 
folosiţi pentru criptare sunt algoritmi care nu s-au spart niciodată. Din acest punct de vedere, 
securitatea este mai mare decat pe hârtie. Acest card ar trebui gândit ca un instrument de 
autentificare în sistemul administraţiilor publice, care poate fi folosit pe orice terminal. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a multumit invitaţilor pentru prezenţă şi pentru 
punctele de vedere expuse subliniind că se va ţine cont de toate propunerile şi se vor redacta 
amendamente pentru o lege mai bună. 

 
4. Plx nr.42/2013 - Proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile            

navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti; 
 

          
            Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot proiectul de lege. În urma 
votului, membrii Comisiei au hotărât in unanimitate  avizarea favorabilă cu amendamente a 
proiectului de lege şi trimiterea lui la Comisia pentru industrii şi servicii. 
 
 

5. E3- COM (2012) 669 final- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor-
Regândirea educaţiei: investiţii in competenţe pentru rezultate socio-economice 
mai bune; 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 21.02.2013, pentru examinare în fond a Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
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Regiunilor – Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate socio-economice 
mai bune - COM (2012) 669 final.  

Cooperarea în domeniul educaţiei se realizează în conformitate cu metoda deschisă de 
coordonare.  Fiecare stat membru al UE este responsabil de propriul sistem de educaţie şi 
formare, politicile la nivelul UE fiind menite să sprijine eforturile naţionale şi să contribuie la 
rezolvarea problemelor comune. 

Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului în care sistemele de 
învăţământ şi formare profesională contribuie la dezvoltarea competenţelor necesare pe piaţa 
muncii. 

Strategia „Regândirea educaţiei” lansată de Comisia Europeană urmăreşte încurajarea 
statelor membre de a acţiona astfel încât tinerii să dobândească aptitudinile şi competenţele 
necesare pe piaţa forţei de muncă, iar statele membre să-şi atingă obiectivele de creştere şi 
creare de locuri de muncă. De asemenea, această Strategie vizează o schimbare radicală a 
sistemelor educative, concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor învăţării”, şi anume 
asupra cunoştinţelor, competenţelor şi aptitudinilor pe care le dobândesc elevii.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe 
un proiect de opinie favorabil asupra acestei Comunicări. 
 
6. Diverse 
 

         Ca urmare a adresei transmise Comisiei în data de 12 februarie 2012 de către Internet 
Society România (ISOC România), Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) şi 
Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România (ANISP), cele trei au fost 
invitate să-şi prezinte iniţiativa în cadrul şedinţei Comisiei din data de 5 martie 2013. La 
discuţii au participat: dl Bogdan Manolea – director executiv ApTI, dna Adela Danciu – 
membru al Consiliului Director ApTI şi dl Gheorghe Şerban – director executiv ANISP. 
          Invitaţii au informat Comisia în legătură cu iniţiativa celor trei organizaţii de a organiza 
un cadru de dialog  şi colaborare multilaterală pentru guvernanţa Internetului în România. 
Acest cadru de dialog îşi propune să reunească toate categoriile de actori implicaţi – autorităţi 
publice, sectorul privat, societatea civilă, comunitatea tehnică şi academică – în vederea 
discutării unor chestiuni legate de guvernanţa Internetului care sunt relevante pentru 
comunitatea Internet din România. Astfel de chestiuni includ: drepturile utilizatorilor de 
Internet, răspunderea furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, protecţia vieţii 
private şi a datelor cu caracter personal, administrarea şi modul de utilizare a serviciilor 
registrelor numelor de domenii Internet, neutralitatea Internetului, securitatea informatică.  
       Având în vedere cele expuse, organizaţiile iniţiatoare au invitat  Comisa pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor să se alăture iniţiativei IGF.Ro şi să participe, în 
calitate de co-organizator, la evenimentul anual Forumul Român pentru Guvernanţa 
Internetului. 
      Membrii Comisiei şi-au exprimat susţinerea faţă de iniţiativa IGF.Ro şi au fost de acord 
cu implicarea Comisiei în organizarea şi desfăşurarea evenimentului propus.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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