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RAPORT 
asupra Proiectului de Hotărâre 

privind completarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 

În data de 13.10.2021, membrii Comisiei pentru Regulament au examinat și 
dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 64/2021 privind completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat, Andi – Gabriel Grosaru și domnul 
deputat Varujan Pambuccian, Grupul parlamentar al minorităților naționale, proiect 

cu care Comisia a fost sesizată prin adresa nr. 706 BP din 16.06.2021. 
 

Potrivit expunerii de motive, proiectul de Hotărâre, propune: „atribuirea 

fiecărui parlamentar a unui spațiu de stocare pe servere proprii precum și 
posibilitatea atribuirii unei adrese de web de tipul nume.cdep.ro”. 

Alocarea unui domeniu de forma nume.cdep.ro cu posibilitatea găzduirii 
paginii proprii de Internet de către Camera Deputaților, potrivit specialiștilor IT ai 

Camerei Deputaților, presupune: 
- înregistrarea domeniilor nume.cdep.ro în serverul DNS (DNS este un serviciu 

de registru Internet distribuit - identificarea calculatoarelor se face printr-un nume de 

calculator host gestionat de sistemul DNS) al Camerei Deputaților; 

- alocarea spațiilor de stocare fizice fiecărui domeniu nume.cdep.ro și crearea 
de conturi utilizatori pentru accesarea acestor spații fizice; 

- configurarea de servere web virtuale care să răspundă la solicitări web 
http(s)://nume.cdep.ro sau configurarea unor servere virtuale pe una sau mai 

multe mașini fizice: 
- punerea la dispoziție a unor resurse software care să fie folosite de paginile 

web create pentru deputați (baze de date, platforme de tip CMS ( este o întreagă 

platformă de publicare online, a informatiilor dorite să apară pe internet generând dinamic 

website-ul)). 
Pentru aceasta sunt necesare achizitionarea si alocarea de resurse 

suplimentare: 
- server web suplimentar sau alocarea unor servere fizice pentru  

virtualizare; 
- server de baze de date suplimentar; 

 

- echipa de administrare formată din cel puțin 3 salariați dedicați (care nu  



au atribuții în redactarea paginilor web, aceasta fiind făcută exclusiv de deputați 

cu ajutorul personalului propriu); 
- echipa pentru serviciul de tip help desk minim 2 salariați dedicați. 

 

Prealabil lansării serviciului trebuie luate în considerare: 

- conținut web furnizat de deputați de care se face răspunzătoare Camera  
Deputaților (apărând pe pagini din domeniul cdep.ro) 

- gestionarea conform normelor GDPR (Regulamentul general privind  

protecția datelor) a conținutului, necontrolat de ofițerul DPO (ofițer responsabil cu 

protecția datelor) al Camerei Deputaților; 

- solicitările în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  
de interes public care pot fi adresate Camerei Deputaților pe baza conținutului 

gestionat de deputați; 
- breșele de securitate generate de paginile care nu sunt sub controlul  

direcției IT ce pot afecta întreaga infrastructură IT a Camerei Deputaților ( atacuri 
cibernetice: spam, ransomeware, indisponibilități de tip DDOS  etc.). 
 

În urma examinării, membrii comisiei au stabilit să respingă proiectul de  

Hotărâre, având în vedere aspectele menționate; crearea, administrarea și 
mentenanța pentru 330 de website-uri presupune costuri suplimentare 

din fonduri publice (costuri privind actualizările paginilor cu conținut real și de 
interes, activitățile ce țin de optimizare, actualizările din punct de vedere tehnic, 

menținerea securității site-ului - securitatea fiind cel mai important element al 

administrării unui site; un website care are probleme de securitate e vulnerabil în 
fața hacker-ilor, în fața atacurilor cibernetice atât de frecvente în ziua de astăzi). 

 Criza provocată de coronavirus este un șoc major pentru economia 
europeană și mondială și implicit pentru economia românească – 

eliminarea risipei fondurilor publice fiind o prioritate a societății 
românești; crearea și administrarea de website-uri personale pentru 330 

de parlamentari în aceste timpuri este destul de costisitoare pentru 
bugetul Camerei Deputaților. 

  

În prezent pagina personală a deputatului pe site-ul Camerei 

Deputaților este destul de detaliată, deputații putând să posteze 
comunicate de presă, interviuri, diverse aspecte ale vieții parlamentare. 
 

Raportul Comisiei a fost aprobat astfel: cu 3 voturi împotriva proiectului de 

Hotărâre, 2 vot pentru proiectul de Hotărâre și  o abținere. 
 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Hotărâre privind completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
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