
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Către:  
   
               Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 În temeiul art.74 din Constituţia României, republicată, şi art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm alăturat, spre dezbatere şi 

adoptare propunerea legislativă privind interoperabilitatea sistemelor 

informatice. 

 
Iniţiatori, 
 

1. Deputat PNL Relu Fenechiu  

2. Deputat PDL Valerian Vreme

3. Deputat PSD Matei Radu Brătianu

4. Deputat PDL Adrian Bădulescu 

5. Deputat PDL Constantin Chirilă 

6. Deputat PDL Viorel Arion 

7. Deputat PDL Florin Serghei Anghel  

8. Deputat PNL Mircea Vasile Cazan

9. Deputat UDMR  Petru Farago 

10. Deputat MINORITĂŢI Liana Dumitrescu 

11. Deputat MINORITĂŢI Ibram Iusein 

12. Deputat MINORITĂŢI Varujan Pambuccian 

13. Deputat PSD Aurelia Vasile 

14. Deputat PSD Nica Dan 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=62&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=106&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008


 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 Interoperabilitatea sistemelor informatice este un complex de reguli care 

permite diverselor aplicaţii să comunice atât pe orizontală cât şi pe verticală. Datorită 

diversităţii de vendori şi soluţii existente pe piaţă este vital ca aplicaţiile ce răspund 

punctual unor probleme sau departamente să interacţioneze eficient, iar factorii de 

decizie din administraţie să poată avea o imagine de ansamblu. 

 În prezent există multe servicii care nu pot fi furnizate din cauza capacității 

limitate de comunicare între sistemele care asigură serviciile suport. 

 Din punct de vedere software, termenul de interoperabilitate se foloseşte pentru 

a descrie capacitatea diferitelor aplicaţii de a schimba date prin intermediul unui set 

comun de proceduri, de a citi şi scrie aceleaşi forme de fişiere şi de a folosi aceleaşi 

protocoale. 

 Lipsa de interoperabilitate înseamnă că produsul respectiv nu a fost conceput 

ţinându-se cont de standardizare, concept care stă la baza colaborării dintre aplicaţii. 

Dacă produsele create nu sunt interoperabile rezultatul poate fi crearea de monopoluri 

sau prăbuşirea pieţei. Acesta este motivul principal pentru care comunităţile şi 

guvernele sunt sfătuite să ducă politici de promovare a interoperabilităţii. 

 Existenţa unor sisteme informatice interoperabile între instituţiile administraţiei 

publice care să permită transferul permanent al datelor, implică existenţa unor 

standarde privind interconectarea, precum şi modele comune pentru structurarea 

datelor. 

 Beneficiul sistemelor integrate este unul dublu: pe de o parte – creşterea 

eficienţei operaţionale prin obţinerea unei imagini complete asupra câmpului de 

desfăşurare a activităţii, iar pe de lată parte – reducerea costurilor prin alocare 

inteligentă de resurse şi exploatarea acestora în comun. Interoperabilitatea aduce o 



flexibilitate şi o eficienţă mai mare sistemului electronic de guvernare (e-

government). 

 Prin introducerea interoperabilităţii sistemelor informatice se asigură 

posibilitatea diversificării serviciilor furnizate pe cale electronică, pe baza eliminării 

barierelor datorate utilizării de soluții proprietar sau captive şi se asigură reutilizarea 

sistemelor deja aflate în activitate, fără a fi nevoie de reproiectarea acestora. 

 Faţă de cele prezentate, a fost elaborată propunerea legislativă alăturată pe care 

o supunem Parlamentului spre adoptare. 

 
 

 
Iniţiatori, 
 

1. Deputat PNL Relu Fenechiu  

2. Deputat PDL Valerian Vreme

3. Deputat PSD Matei Radu Brătianu

4. Deputat PDL Adrian Bădulescu 

5. Deputat PDL Constantin Chirilă 

6. Deputat PDL Viorel Arion 

7. Deputat PDL Florin Serghei Anghel  

8. Deputat PNL Mircea Vasile Cazan

9. Deputat UDMR  Petru Farago 

10. Deputat MINORITĂŢI Liana Dumitrescu 

11. Deputat MINORITĂŢI Ibram Iusein 

12. Deputat MINORITĂŢI Pambuccian Varujan

13. Deputat PSD Aurelia Vasile 

14. Deputat PSD Nica Dan 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
SENAT                                                                            CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice 
 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor sistemelor 

informatice prin care se oferă servicii publice electronice în vederea accelerării 

tranziţiei către Societatea Informaţională şi Economia Bazată pe Cunoaştere. 

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 

a) interoperabilitate – capacitatea sistemelor informatice de a comunica şi schimba 

date într-un mod consistent şi eficient; 

b) Sistem Unitar Naţional de Autentificare (SUNA) – sistem informatic care permite 

autentificarea sigură a utilizatorilor serviciilor publice electronice; 

c) date de autentificare – pereche formată din nume de utilizator şi parola sau, 

alternativ, un certificat digital; 

d) Depozitar Naţional de Documente (DND) – sistem informatic care permite stocarea 

securizată a documentelor persoanelor fizice şi juridice. 



Art. 3. - Principiile avute în vedere sunt: 

a)creşterea eficienţei şi eficacităţii sistemelor informatice prin care se oferă servicii 

publice electronice; 

b)creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice; 

c)creşterea confortului cetăţeanului; 

d)creşterea securităţii sistemelor informatice ale administraţiei publice locale şi 

centrale; 

e)reutilizarea resurselor implicate în cadrul sistemelor informatice; 

f)îmbunătăţirea colaborării între instituţiile administraţiei publice; 

g)maturitate, suport în piaţă şi popularitate; 

h)promovarea accesibilităţii web; 

i)facilitarea colaborării la nivel european şi internaţional. 

Art. 4. - (1) Pentru transpunerea în practică a cadrului de interoperabilitate propus se 

formează Grupul de Lucru pentru Interoperabilitate (GLI), format din reprezentanţi ai: 

a)Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ; 

b)Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică; 

(2) Grupul de lucru va funcţiona sub coordonarea Ministerului Comunicațiilor şi 

Societăţii Informaționale. 

 



 

CAPITOLUL II 

Sistemul Unitar Naţional de Autentificare (SUNA) 

 

Art. 5. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura implementarea şi 

operaţionalizarea SUNA. 

Art. 6. - SUNA va permite autentificarea certă şi sigură a utilizatorilor pe baza datelor 

de autentificare ale acestora. 

Art. 7. - Orice persoană fizică sau juridică va putea solicita şi prin mijloace 

electronice eliberarea datelor de autentificare. 

Art. 8. - Datele de autentificare vor fi transmise solicitantului după verificarea 

identităţii acestuia pe baza documentelor de identitate. 

Art. 9. - Datele de autentificare vor putea fi transmise direct solicitantului sau prin 

poşta recomandată cu confirmare de primire. 

Art. 10. - Titularul datelor de autentificare are obligaţia de a solicita revocarea 

acestora în cazul în care: 

a) a pierdut datele de autentificare. 

b)are motive să creadă că datele de autentificare au ajuns la cunoştinta unui terţ 

neautorizat. 

Art. 11. - Titularul are obligaţia să protejeze datele de autentificare proprii şi să le 

prezinte exclusiv SUNA, prin interfaţa web securizată. 



Art. 12. - Operatorii sistemelor informatice prin care se oferă servicii publice 

electronice au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, să asigure interconectarea sistemelor informatice cu SUNA, pe baza 

metodologiei emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 

asigurând acces imediat tuturor utilizatorilor, pe baza datelor de autentificare, în urma 

validării realizate prin SUNA. 

Art. 13. - Toate sistemele informatice prin care se oferă servicii publice electronice, 

operaţionalizate ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, vor asigura 

componenţa de autentificare exclusiv prin interconectarea cu SUNA. 

 

CAPITOLUL III 

Depozitarul Naţional de Documente (DND) 

 

Art. 14. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,  

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura implementarea şi 

operaţionalizarea DND. 

Art. 15. - Orice persoană înregistrată în SUNA va beneficia de un spaţiu de stocare 

securizat, în care va putea păstra documente proprii, în format electronic. 

Art. 16. - Accesul la documentele stocate în DND se va face după autentificarea în 

SUNA. 

Art. 17. - Operatorii sistemelor informatice prin care se oferă servicii publice 

electronice care implică comunicarea de informaţii către contribuabil au obligaţia ca, 

în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să asigure 

interconectarea sistemelor informatice cu DND, asigurând transmiterea informaţiilor 



în format electronic, semnate în condiţiile Legii 455/2001, in spaţiul rezervat 

solicitantului. 

Art. 18. - Operatorii sistemelor informatice prin care se oferă servicii publice 

electronice au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi să informeze Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu 

privire la sistemele operate. Această informare se va face în baza unui formular ce va 

fi stabilit în normele tehnice şi metodologice de aplicare a prezentei legi. 

 

Capitolul IV 

Cadrul tehnic de interoperabilitate 

 

Art. 19. - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va asigura, în cadrul 

Sistemului Electronic Naţional, toate informaţiile şi mecanismele pentru identificarea 

şi accesarea eficientă a tuturor serviciilor publice electronice disponibile la nivel 

naţional. 

Art. 20. - (1) GLI va elabora normele tehnice şi metodologice privind cadrul naţional 

de interoperabilitate prin care se vor asigura: 

a) utilizarea serviciilor publice electronice direct din interfaţa proprie a Sistemului 

Electronic Naţional; 

b) schimbul de informaţii dintre două sau mai multe sisteme informatice ale 

administraţiei publice prin intermediul unui nod central; 

c) accesarea, de catre un sistem informatic a datelor si informaţiilor stocate în 

registrele naţionale unice. 

(2) Normele tehnice şi metodologice vor avea la bază standardele internaţionale 

relevante. 



Art. 21. - În termen de 90 de zile de la publicarea normelor tehnice şi metodologice,  

operatorii sistemelor informatice prin care se oferă servicii publice electronice şi 

instituţiile responsabile cu gestionarea registrelor naţionale unice vor lua măsurile 

necesare pentru a asigura: 

a) acceptarea şi procesarea solicitărilor transmise de cetăţeni prin intermediul 

Sistemului Electronic Naţional; 

b) acceptarea şi procesarea solicitărilor primite din partea unui alt sistem informatic 

prin care se oferă servicii publice electronice; 

c) transmiterea de solicitări către alte sisteme, în cazul în care poziţia operatorilor 

acestora este necesară pentru soluţionarea unei cereri primite din partea cetăţenilor; 

d) preluarea automată a informaţiilor deja existente în cadrul registrelor naţionale 

unice în vederea eliminării introducerii repetate a datelor. 

Art. 22. - Nerespectarea prevederilor art.21 se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

Art. 23. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.22 se realizează 

de persoane desemnate din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale. 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

 

Art. 24. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei  legi, Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaţionale va elabora normele tehnice şi 

metodologice privind cadrul național de interoperabilitate care vor fi aprobate prin 

ordin emis de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 



Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 


