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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                          1 – 3 iunie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  1 – 3 iunie 2010 

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

1 şi 3 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin 

Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram 

Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu 

Brătianu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Zoicaş.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

2 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin 

Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram 

Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Aurelia 

Vasile, Matei Radu Brătianu, Liana Dumitrescu. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PLx nr.153/2010 - Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace 

electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor – raport; 
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 2. PLx nr.205/2010 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 

România – raport; 

 3. PLx nr.217/2010 - Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei 

referitoare la distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la 

Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO – raport. 

 

 La lucrările Comisiei au participat domnul Marius Fecioru, secretar de stat în 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi domnul Mihai Busuioc, director 

general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 

privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

 La solicitarea domnului secretar de stat Marius Fecioru, Comisia a aprobat 

amânarea termenului de dezbatere a propunerii legislative pentru o dată care se va stabili 

ulterior, deoarece a fost evidenţiată necesitatea evaluării financiare a sistemului electronic 

de control al votului unic reglementat prin această propunere.  

 

2. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre 

dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii 

spaţiale în România. 

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată, în raport cu 

obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare.  
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Consiliul Legislativ, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege.  

 Proiectul de lege transpune prevederile Directivei 2007/2/CE privind stabilirea 

unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) şi 

asigură cadrul general în vederea instituirii infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale 

în România (INIS), prin intermediul autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniile: 

protecţiei mediului şi pădurilor, administraţiei şi internelor, agriculturii şi dezvoltării 

rurale, resurselor minerale, transporturilor şi infrastructurii, sănătăţii, apărării naţionale, 

finanţelor, dezvoltării regionale şi turismului, economiei, comerţului şi mediului de 

afaceri, educaţiei şi cercetării, statisticii şi telecomunicaţiilor. 

În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, aprobarea raportului preliminar (transmis 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic), cu 

următoarele amendamente: 

- întrucât Consiliul INIS nu poate realiza sau actualiza INIS, fiind în contradicţie 

cu prevederile art.5, care reglementează aceste activităţi, s-a definit ca atribuţie pentru 

Consiliu doar coordonarea realizării şi actualizării INIS; 

- completarea structurii de coordonare a INIS cu Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România, structură reprezentativă a administraţiei publice locale de la nivel 

judeţean; 

- pentru respectarea terminologiei din domeniul IT&C aşa cum este ea prevăzută 

în legislaţia europeană de specialitate, în cuprinsul ordonanţei a fost introdusă sintagma 

„comunicaţii electronice”; 

- pentru eliminarea unei reglementări contradictorii, în cadrul art.10 au fost aduse 

precizări cu privire la rolul MAI în ceea ce priveşte accesul autorităţilor publice la reţeaua 

de servicii, şi totodată, s-a explicitat rolul STS de a furniza reţele de comunicaţii 

electronice pentru autorităţile publice în vederea accesării geo-portalului; 

- având în vedere că Directiva 94/46/CE, transpusă în legislaţia naţională prin 

Legea 677/2001, care reglementează protecţia datelor cu caracter personal, nu utilizează 
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noţiunea de fişier, ci reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, a fost 

eliminată sintagma „fişiere privind o persoană fizică” din art.12. 

 Membrii Comisiei au aprobat amendamentul domnului deputat Iulian Iancu, 

preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, prin care a fost desemnat MAI să 

asigure resursele necesare finanţării obiectivelor pentru anul 2010. 

 

3.  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru ratificarea Convenţiei 

referitoare la distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la 

Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Ca urmare a solicitării domnului deputat Horea Dorin Uioreanu, preşedinte al 

Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au aprobat 

amânarea discutării propunerii legislative. Motivaţia amânării constă în faptul că a fost 

depusă o cerere către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor prin care iniţiatorii şi-au 

retras semnătura de pe această iniţiativă.  

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                Relu Fenechiu 
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