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La lucrările Comisiei din 28 – 31 august 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Cristian Buzea, Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu, 
Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram Iusein, Dorin 
Liviu Nistoran,, Vladimir Mănăstireanu, şi au fost absenţi Gabriel William Brînză, Attila 
Kovacs, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele 
Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Elaborarea unei propuneri legislative privind modelul unic al formularelor electronice 
utilizate în Sistemul Electronic Naţional 

2.  Proiectul de Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice – aviz  
 

1. În perioada 28–31.08.2006, membrii comisiei au analizat posibilitatea fluidizării 
procedurilor birocratice şi a simplificării metodologiilor de lucru în vederea îmbunătăţirii 
schimbului de informaţii şi servicii între autorităţile administraţiei publice centrale prin 
adoptarea formularelor electronice tipizate în cadrul Sistemului Electronic Naţional.  

2. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege privind reutilizarea informaţiilor din 
instituţiile publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic 
al reutilizării documentelor aflate în posesia instituţiilor publice, ce pot fi utilizate ulterior în 
scopuri comerciale sau necomerciale. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 31 
august 2006. Ţinând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.560/18.04.2006, în 
urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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