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SINTEZA
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La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 5 şi 7
aprilie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin
Serghei Anghel, , Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan,
Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Viorel Arion,
Valerian Vreme.
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 6 aprilie
2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei
Anghel, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost
absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Viorel Arion,Valerian Vreme, Gheorghe
Zoicaş.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2010
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii
electronice de identitate – PLx. 142/2011
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2. Cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice formulată de Preşedintele României Traian Băsescu – PLx.
229/2010/211.
1.

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre dezbatere

şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are ca obiect de reglementare modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere necesitatea îndeplinirii
cumulative privind reconfigurarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei
(SNIEP) şi lipsa resurselor financiare pentru modernizarea acestuia, prevăzute iniţial în
legislaţia specifică, dar care nu îşi mai găsesc reglementarea ca urmare a modificărilor
intervenite prin legislaţia privind datoria publică.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de
lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
2.

Preşedintele României a transmis legea privind regimul infrastructurii reţelelor de

comunicaţii electronice către Parlament, solicitând reexaminarea sa, din motive care privesc
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, dreptul la proprietate şi
inviolabilitatea proprietăţii private, propunând o serie de completări la lege în acest sens.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere cu această cerere de reexaminare.
La lucrările Comisiei au participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul director Marius Săceanu şi dna expert
Alina Şumudică.
Legea trimisă spre promulgare are ca obiect reglementarea regimului infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice, stabilindu-se condiţiile în care se va realiza accesul pe
proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
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În urma analizei Cererii de reexaminare, luând în considerare şi observaţiile formulate
de către reprezentanţii ANCOM şi ai instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale cu ocazia întâlnirilor organizate pe acest subiect, membrii Comisiei au
hotărât modificarea proiectului de lege după cum urmează:
- reţelele de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură deţinute de
instituţiile sau autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională nu fac obiectul acestei legi;
- proprietăţile deţinute, cu orice titlu, de instituţiile din domeniul apărării, ordinii
publice şi siguranţei naţionale sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor acestei legi;
- autorizarea executării lucrărilor de construcţii în vederea instalării de reţele de
comunicaţii electronice să nu contravină cerinţelor privind apărarea şi siguranţa naţională;
- cererea vizând exercitarea dreptului de acces la un imobil proprietate publică să fie
adresată proprietarului imobilului, iar în situaţia în care bunul a fost dat în administrare, în
folosinţă gratuită, concesionat sau închiriat, cererea să poată fi adresată titularilor acestor
drepturi;
- transpunerea prevederilor părţii a doua a alin.(2), precum şi a alin.(3)-(6) din art.
iniţial 25 în Capitolul Dispoziţii finale, în scopul clarificării modului de interpretare a acestor
prevederi.
Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu
majoritate de voturi a membrilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar de admitere cu
amendamentele prezentate mai sus, care urmează să fie transmis Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii raportului comun înlocuitor.

PREŞEDINTE,
Relu Fenechiu
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