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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei          Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor       27 - 29 aprilie 2004 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din  27 - 29 aprilie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din 27 aprilie 2004 au fost prezenţi 10 deputaţi.   
 La lucrările Comisiei din 28 aprilie 2004 au fost prezenţi 12 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind participarea 
României la programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între 
administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, şi pentru aprobarea plăţii 
contribuţiei financiare aferente participării la acest Program în anul 2004 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. La lucrările comisiei au participat ca invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei dna. secretar de stat A. Ţicău şi dl. secretar de stat E. Dogariu. 

Comisia a fost sesizată în fond spre dezbatere, în procedură obişnuită, cu proiectul de 
lege menţionat. Programul IDA, care face obiectul Memorandumului de înţelegere, este 
iniţiat de Comisia Europeană şi urmăreşte stimularea dezvoltării reţelelor transeuropene de 
comunicaţii în vederea facilitării accesului şi schimbului electronic de date între 
administraţiile ţărilor europene. Programul dezvoltă instrumente software şi furnizează 
servicii şi baze de date care pot fi utilizate de administraţiile publice naţionale.  

Pentru ca România să poată beneficia de sprijinul acordat de Comisia Europeana 
pentru conectarea rapidă şi directă la reţeaua telematică transeuropeană de servicii (TESTA) 
pentru administraţiile publice naţionale, precum şi de aplicaţia software Communication and 
Information Resource Centre Administrator (CIRCA), Comisia a propus aprobarea 
proiectului de lege in forma prezentată de iniţiator. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi, în şedinţa 
din data de 28 aprilie 2004. 

În data de 29 aprilie 2004 membrii Comisiei au desfăşurat activităţi de studiu 
individual în vederea discuţiilor ce vor avea loc cu ocazia analizării Cartei Albe a securităţii 
şi apărării naţionale. 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 

Administrator


