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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor    29,30 septembrie - 01 octombrie  2009 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din    29,30 septembrie-01 octombrie  2009 

 

La lucrările Comisiei din  29,30 septembrie şi 01 octombrie  2009 au fost prezenţi: 

Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Florin 

Serghei Anghel, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, 

Pambuccian Varujan. Au fost absenţi Matei Radu Brătianu, Adrian Bădulescu,Dan Nica – 

ministru.  

Pe ordinea de zi a figurat dezbaterea subiectelor referitoare la : 

    1) ANCOM 

    2) formare profesionala in domeniul IT 

    3) poziţiile de monopol ale unor firme asupra unor sisteme informatice ale statului 

    4) analiza sistemului informatic achiziţionat de ministerul sănătăţii 

 
 

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a supus 

atenţiei comisiei faptul că în momentul de faţă specialiştii din domeniul tehnologiei 

informaţiei au probleme legate de nivelul salarizării ceea ce ar putea afecta desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţii ANCOM. Pentru dezbaterea acestui subiect, membrii comisiei au 

hotărât invitarea preşedintelui ANCOM la şedinţa comisiei din data de 6 octombrie 2009. 

Pentru punctul 2, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a menţionat existenţa a două 

sisteme care oferă posibilitatea formării profesionale în domeniul tehnologiei informaţiei, 

unul care atestă formarea profesională prin certificate care poartă şi sigla Ministerului Muncii 

iar celălalt sistem care emite certificate de atestare profesională sub sigla ECDL. S-a hotărât 

organizarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
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Sociale în vederea analizării posibilităţilor de formare continuă în domeniul informaticii, 

pentru data de 13 octombrie 2009.  

Referitor la punctul 3 privind poziţiile de monopol ale unor firme asupra unor sisteme 

informatice ale statului, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a atras atenţia că acest 

fenomen este foarte nociv ducând chiar la situaţii în care statul a pierdut mulţi bani, datorită 

faptului că firmele producătoare de soft, în relaţia cu instituţiile statului percep tarife 

nejustificat de mari pentru serviciile de întreţinere şi actualizare a produselor informatice 

implementate în aceste instituţii. În sprijinul celor spuse de domnul vicepreşedinte a venit şi 

domnul deputat Florin Anghel precum şi domnul secretar Constantin Chirilă care a precizat 

că acest subiect trebuie discutat atât cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

pentru a fi analizat în lumina legislaţiei privind achiziţiile publice, cât şi cu asociaţiile 

profesionale din domeniul IT pentru a vedea dacă micii producători de software sunt afectaţi 

de acest fenomen. 

Referitor la punctul 4 domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a solicitat realizarea 

unui studiu asupra sistemului informatic pentru unităţile sanitare, achiziţionat de Ministerul 

Sănătăţii în anul 2008, despre care există informaţia că nu este funcţional. 

 La propunerea domnului preşedinte Relu Fenechiu, comisia a aprobat transmiterea 

unei invitaţii domnului ministru Gabriel Sandu, pentru data de 6 octombrie, în vederea 

purtării unor discuţii referitoare la atingerea obiectivelor enunţate în faţa comisiei cu ocazia 

aprobării bugetului pentru anul 2009, a măsurilor avute în vedere în scopul încurajării 

industriei naţionale de software, precum şi discuţii legate de proiectul de lege privind regimul 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice subiect abordat şi în şedinţa comisiei din 

data de 12 mai 2009 la care au participat atât reprezentanţi ai pieţei de comunicaţi cât şi ai 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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