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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                            Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             24–26 aprilie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 24 – 26 aprilie 2012 

 

La şedinţele Comisiei din din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2012 au fost prezenţi: 

Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Arion Viorel, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, 

Pambuccian Varujan, Ibram Iusein, Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Relu 

Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian 

Tătaru. 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 24  şi 25 aprilie 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.53/2012 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului” 

2. [COM(2012)11] - Studiu asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

(Regulament general privind protecția datelor); 

3. [COM(2012)10] - Studiu asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 

executării pedepselor și libera circulație a acestor date. 

 

Lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei.  

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
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1. PLx nr.53/2012 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului” 

 

Domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a făcut o prezentare a proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea 

„Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului”. 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare constituirea Infrastructurii 

comune de comunicaţii electronice a statului, ce reprezintă un obiectiv de interes public 

major al statului român, fiind destinată asigurării suportului tehnologic eficient, securizat şi 

rapid pentru conectarea beneficiarilor la reţeaua integrată de comunicaţii electronice 

administrativă a statului şi la reţeaua de comunicaţii administrativă a Uniunii Europene. 

Ordonanţa de urgenţă privind constituirea ,Infrastructurii comune de comunicaţii 

electronice a statului" face parte din setul de acte normative stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 14 din 2011. Necesitatea proiectului rezultă din 

obligaţia României de a îndeplini cerinţele Comisiei Europene privind stimularea 

modernizării serviciilor publice în întreaga Europă, în special prin Agenda digitală pentru 

Europa şi prin Planul european de acţiune privind e- Guvernare 2011-2012.  

România nu are o lege-cadru actualizată pentru e-Guvernare, astfel că diferitele 

aplicaţii de eGuvernare şi elementele de infrastructură necesare implementării acestora sunt 

puse în practică în baza unor acte normative distincte, adoptate fie la nivel parlamentar, fie la 

nivel guvernamental. 

Infrastructura comună se va constitui ca o infrastructură integrată de comunicaţii 

electronice pentru schimbul de date şi pentru aplicaţiile care vor tranzacţiona informaţii şi 

documente în format electronic în interiorul şi între autorităţile şi instituţiile publice, precum 

şi pentru companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub 

autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este deţinut integral 

sau majoritar de către stat. 

Pentru realizarea infrastructurii comune se vor integra funcţional elemente de 

infrastructură de comunicaţii disponibile aflate în administrarea unor companii specializate, 

operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv: Societatea Naţională 

de Radiocomunicaţii S.A., S.C. Teletrans S.A., CNTEE Transelectrica S.A. şi S.C. 

Telecomunicaţii CFR S.A. 

Integratorul tehnic este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Constituirea şi 

funcţionarea Infrastructurii comune sunt coordonate de Consiliul de Coordonare 

Interministerial, constituit prin HG nr.311/2011, ca organism interinstituţional consultativ 
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fără personalitate juridică. Lista beneficiarilor Infrastructurii comune se va realiza de către 

Consiliul de Coordonare Interministerial şi se va aproba prin hotărâre de Guvern. 

Serviciile de comunicaţii electronice asigurate de Infrastructura comună nu au 

caracter comercial. 

În continuare domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a precizat faptul că din cele 

patru comisii sesizate în vederea emiterii unui aviz asupra acestui proiect de lege, doar trei au 

transmis avizul, cea de-a patra respectiv, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci urmând să 

transmită avizul în perioada următoare. Având în vedere acest lucru domnul vicepreşedinte  a 

propus amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară.  

 

2.[COM(2012)11] - Studiu asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția 

datelor); 

3.[COM(2012)10] - Studiu asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor date. 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost  

sesizată în fond de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în data de 28 februarie 

2012, cu Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) şi Propunerea de 

Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 

pedepselor și libera circulație a acestor date. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a solicitat, prin adresele din 

29.02.2012, puncte de vedere cu privire la aceste două iniţiative legislative europene 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, printr-o altă adresă 

din data de 13.03.2012 a fost solicitată poziţia Ministerului Afacerilor Europene. 
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Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a transmis prin 

adresa din 12 aprilie 2012 răspunsul său cu privire la pachetul legislativ pentru reformarea 

cadrului legal existent privind protecţia datelor. 

 În punctul său de vedere ANSPDCP face o serie de observaţii şi propuneri cu privire 

la textul propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

protecţia persoanelor fizice faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date. Astfel, în ceea ce priveşte art. 46, ANSPDCP consideră necesară precizarea 

referitoare la existenţa unei autorităţi de supraveghere la nivel naţional şi a celor regionale, 

acolo unde este cazul, în acord cu prevederile art. 47, 48 şi 49  care fac vorbire la singular 

despre „autoritatea de supraveghere”.  

 Referitor la numirea conducerii Autorităţii de supraveghere (art. 48 pct. 1), 

ANSPDCP propune ca aceasta să se efectueze numai de către Parlament pentru autorităţile la 

nivel naţional, iar pentru autorităţile existente la nivel regional să poată decide statele 

membre numirea de către Parlament ori de către Guvern, după caz.  

În ceea ce priveşte autoritatea financiară independentă, competentă să efectueze 

controlul financiar al Autorităţii de supraveghere, fără însă a afecta independenţa acesteia, 

prevăzută la art. 47 pct. 7 din regulament, ANSPDCP apreciază că ar trebui să se solicite 

clarificări, în condiţiile în care, în prezent, în România, controlul financiar asupra bugetului 

Autorităţii se exercită şi de Ministerul Finanţelor Publice subordonat executivului. 

Propunerea referitoare la trimiterea proiectului deciziilor Comitetului European pentru 

Protecţia Datelor (European Data Protection Board) şi Comisiei, înainte de luarea unor 

măsuri de către Autoritatea de supraveghere (art. 58), ANSPDCP apreciază că, în acest caz, 

se stabileşte subordonarea directă a unei autorităţi naţionale unor organisme europene, care 

pot efectua un control al actelor administrative naţionale, în condiţiile în care acestea pot fi 

supuse numai controlului judecătoresc, în sistemul de drept naţional.  

În ceea ce priveşte actele delegate ale Comisiei, prevăzute la art. 86, ANSPDCP îşi 

exprimă îngrijorarea faţă de numărul destul de mare al acestora, ceea ce reduce considerabil 

marja de manevră a statelor membre în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu 

atât mai mult cu cât nu este stabilit un termen maxim de adoptare a acestora. 

Totodată, privitor la termenul de o lună în care autoritatea de supraveghere solicitată 

trebuie să acţioneze, prevăzut la art. 55 pct. 8 din textul proiectului, ANSPDCP propune 

stabilirea unui termen minim şi maxim (de ex. 3 luni), în funcţie de specificul şi 

complexitatea cazului semnalat.  

De asemenea, ANSPDCP consideră necesară stabilirea, prin regulament, a atribuţiilor 

ofiţerului pentru protecţia datelor.  
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Referitor la solicitarea consimţământului părinţilor în cazul copiilor sub 13 ani, de la 

art. 8 pct. 1, ANSPDCP consideră că  aceste dispoziţii ar trebui să facă trimitere la legea 

naţională aplicabilă în materie a statului membru. 

 În ceea ce priveşte categoriile de date speciale, menţionate la art. 9 pct. 1, ANSPDCP 

consideră necesară includerea în sfera acestora şi a „datelor biometrice”, motivat de faptul că 

prelucrarea lor nu se poate efectua decât în condiţiile asigurării unui caracter adecvat raportat 

la scopul prelucrării şi al instituirii unor măsuri de securitate şi confidenţialitate sporite. 

 Totodată, trimiterile la legea naţională, efectuate la art. 56 pct. 3, ANSPDCP 

consideră că trebuie clarificate, în condiţiile în care Legea nr. 677/2001 care implementează 

Directiva 95/46/CE şi care stabileşte atribuţiile de investigare ale Autorităţii de supraveghere 

îşi va înceta aplicabilitatea. 

Referitor la proiectul de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

protecţia persoanelor fizice faţă de prelucrările efectuate de către autorităţile competente în 

scopul prevenirii, cercetării, constatării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori executării 

pedepselor penale şi libera circulaţie a acestor date, ANSPDCP şi-a exprimat, de asemenea, o 

serie de observaţii şi propuneri. 

Pentru o mai bună delimitare a celor două instrumente legale, directiva şi 

regulamentul, ANSPDCP apreciază ca fiind necesară definirea clară a sferei de aplicare a 

Directivei, precum şi a conţinutului termenului de securitate naţională. 

De asemenea, pentru evitarea apariţiei unor confuzii în acest sens, ANSPDCP 

consideră necesară clarificarea sintagmei „…mai multe autorităţi publice sunt 

responsabile…”, prevăzută la art. 39. 

 Referitor la numirea membrilor Autorităţii de supraveghere (art. 41), ANSPDCP 

propune ca aceasta să se efectueze numai de către Parlament, pentru aceleaşi raţiuni 

menţionate anterior cu privire la regulament, respectiv pentru a se asigura o reală autonomie 

instituţională corelat cu prevederile Convenţiei Schengen.  

 Prin adresa din 10 aprilie 2012 Ministerul Afacerilor Europene a transmis poziţia sa 

cu privire la pachetul privind protecţia datelor. Prin această adresă, Ministerul Afacerilor 

Europene ne informează că, potrivit competenţelor stabilite prin lege, MAEur a realizat 

coordonarea inter-instituţională în vederea elaborării mandatelor pe domeniul supus 

reglementării şi a avizat poziţia României cu privire la pachetul privind protecţia datelor.  

Astfel, în vederea elaborării poziţiei României cu privire la pachetul privind protecţia 

datelor, MAEur a constituit şi coordonează grupul de lucru inter-instituţional care reuneşte 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerului Justiţiei, Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale şi Ministerului Afacerilor Externe. În ceea ce priveşte poziţia 
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României MAEur precizează faptul că România sprijină de principiu adoptarea unui 

instrument juridic care să reglementeze domeniile vizate de propunerile Comisiei Europene.  

În stadiul actual al negocierilor, România a formulat o rezervă generală de 

examinare. În urma discuţiilor interne au fost pregătite o serie de propuneri tehnice pe 

articole cu privire la Regulamentul general privind protecţia datelor care vor fi susţinute în 

viitoarele dezbateri. 

 Până la momentul dezbaterilor, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale nu a transmis punctul său de vedere cu privire la pachetul legislativ privind 

protecţia datelor. 

Dezbaterile pe marginea acestor două proiecte de acte normative europene vor 

continua într-o şedinţă ulterioară. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 26 aprilie 2012 s-au aflat: 

1. [COM(2012)179] - Studiu asupra Comunicării Comisiei Europene: O strategie pentru 

achiziţiile publice electronice. 

 

Această comunicare prezintă importanța strategică a achizițiilor publice electronice 

(e-procurement) și indică principalele acțiuni prin care Comisia intenționează să sprijine 

tranziția către achiziții integral electronice în UE. 

Strategia expusă în această comunicare se bazează pe prevederile în materie de 

achiziții publice electronice din propunerile legislative adoptate de Comisia Europeană în 

decembrie 2011, care urmează să înlocuiască actualul cadru legislativ. Comunicarea pornește 

de la presupunerea că aceste propuneri vor fi adoptate fără modificări substanțiale. Această 

ipoteză nu aduce însă atingere rezultatului procedurii legislative, care va trebui să fie luat în 

considerare de către organizațiile care implementează sistemele de achiziții publice 

electronice. 

Propunerea privind sectorul clasic prevede o perioadă de tranziție progresivă către 

utilizarea exclusivă a mijloacelor electronice de comunicare. Acestea vor deveni obligatorii 

pentru anumite etape ale procedurii de achiziție și pentru unii actori la expirarea termenului 

de transpunere: de exemplu, notificarea electronică la baza de date TED (Tenders Electronic 

Dail - este versiunea online a suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene dedicat 

achizițiilor publice europene) și disponibilitatea în format electronic a anunțurilor de 

participare. Organismele centrale de achiziție ar trebui, de asemenea, să treacă la mijloace de 

comunicare integral electronice, inclusiv la depunerea electronică a ofertelor, până la data 

respectivă. Toate celelalte autorități contractante vor trebui să efectueze toate procedurile de 
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achiziție utilizând mijloace electronice de comunicare în termen de cel mult doi ani după 

termenul de transpunere, cu excepția unor circumstanțe bine justificate. 

Propunerea include totodată și dispoziții simplificate care reglementează anumite 

proceduri și instrumente electronice, de exemplu sistemele dinamice de achiziții, licitațiile 

electronice și cataloagele electronice. În plus, utilizarea e-CERTIS va deveni obligatorie după 

doi ani de la termenul de transpunere. Această bază de date va include certificatele și 

declarațiile care pot fi solicitate unui ofertant în cadrul unei proceduri de achiziție și va stabili 

criteriile de echivalență din statele membre. În acest mod vor crește claritatea și certitudinea 

juridică, în special la nivel transfrontalier, cu privire la certificatele și declarațiile care pot fi 

cerute de statele membre. 

Dispozițiile privind achizițiile publice electronice cuprinse în propunerea privind 

sectorul serviciilor de utilități publice sunt în mare măsură similare cu cele din sectorul clasic. 

Propunerea privind atribuirea contractelor de concesiune include, de asemenea, cerințe 

referitoare la mijloacele electronice de comunicare și prevede o perioadă de tranziție de cinci 

ani, în loc de doi. În cazul în care propunerile Comisiei vor fi adoptate până la sfârșitul anului 

2012 (termenul aprobat de Consiliul European informal din 30 ianuarie 2012), marea 

majoritate a procedurilor de achiziție acoperite de propuneri ar urma, în principiu, să se 

desfășoare prin mijloace electronice de comunicare până la jumătatea anului 2016. 

Abordarea pe etape a implementării achizițiilor publice electronice este menită să le 

ofere tuturor părților interesate suficient timp pentru a remedia problemele operaționale, 

asigurând totodată accelerarea ritmului schimbării și respectarea unui calendar global similar 

de către toate statele membre. Obiectivul este de a se evita coexistența prelungită a unor 

proceduri paralele, electronice și pe suport de hârtie, care ar crește în mod semnificativ 

costurile, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici. Comisia 

îndeamnă statele membre să lanseze activitățile de pregătire necesare cât mai curând posibil, 

pentru a asigura respectarea în timp util a acestor dispoziții. Comisia va monitoriza progresele 

înregistrate în statele membre și va publica rapoarte pe această temă. 

Propunerile Comisiei încurajează interoperabilitatea sistemelor de achiziții publice 

electronice și conțin dispoziții menite să asigure că furnizorii nu întâlnesc bariere de natură 

tehnică atunci când prezintă oferte în sisteme diferite. În acest scop, propunerile conferă 

Comisiei competența de a adopta acte delegate în anumite domenii pentru a impune utilizarea 

unor standarde tehnice specifice. Acestea ar putea fi elaborate pe baza activităților desfășurate 

în cadrul organismelor de standardizare competente și a recomandărilor emise de grupul de 

experți pentru proceduri de ofertare electronice. În plus, în contextul Agendei digitale pentru 

Europa, sunt în curs de elaborare orientări privind modul de utilizare a standardelor pentru 

achiziționarea de sisteme TIC.  
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Deși nu impun utilizarea semnăturilor electronice, propunerile legislative caută să 

obțină un echilibru mai bun între flexibilitatea de care dispun autoritățile publice care doresc 

să folosească acest instrument și sporirea interoperabilității transfrontaliere a soluțiilor în 

materie de semnături electronice. Dacă autoritățile publice solicită utilizarea unei semnături 

electronice avansate, în sensul Directivei 1999/93/CE privind semnăturile electronice, ele 

trebuie să accepte semnături bazate pe un certificat electronic calificat menționat în lista 

sigură prevăzută în Decizia 2009/767/CE a Comisiei. Propunerea consolidează așadar 

abordarea dezvoltată în cadrul Directivei privind serviciile. 

Comisia evaluează în prezent cadrul aplicabil identificării, autentificării și 

semnăturilor electronice pentru a spori gradul de încredere și de securitate și a asigura 

accesibilitatea și interoperabilitatea acestor sisteme pe teritoriul UE. O propunere legislativă 

urmează să fie prezentată până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2012. 

Tranziția la achiziții publice integral electronice nu este, în primul rând, o provocare 

de ordin tehnic sau tehnologic. Înainte de toate, este o provocare economică și politică 

imposibil de depășit fără un angajament ferm la cel mai înalt nivel politic. Prin urmare, 

Comisia invită statele membre și Parlamentul European să dea un semnal politic clar al 

voinței de a face față acestei provocări, în special prin adoptarea pachetului legislativ revizuit 

privind achizițiile publice înainte de finalul acestui an, astfel încât tranziția la achiziții publice 

integral electronice să fie realizată cu succes în UE până la jumătatea anului 2016.  

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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