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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Comisia economică, industrii şi servicii 

 
AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor și Comisia economică, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri Permanente, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut 
proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 17 decembrie 2014. 

La lucrările comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului pentru Societatea Informaţională. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, Anexa nr.3/28, Titular: Ministerul 
pentru Societatea Informaţională, cu amendamentele respinse, prezentate în anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

                

PREȘEDINTE,                          PREȘEDINTE, 

Deputat VASILE GHIORGHE GLIGA                                                              Senator LUCIAN ILIESCU 

mihaela.astafei
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Anexă  
AMENDAMENTE  RESPINSE 

asupra proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 2015 
Anexa nr.3/28 - Titular: Ministerul pentru Societatea Informaţională 

 
Nr.
crt. 

Articol din lege/anexă 
capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlu/ 

articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursă de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1 Anexa 3/28 Ministerul pentru Societatea 
Informațională/ Capitolul 5300/grupa 01 

Se suplimentează bugetul MSI 
cu suma 100.000 lei necesară 
pentru reorganizarea registrului 
domeniilor de internet ROTLD 
și eliminarea domeniilor 
neutilizate. 
 
Valerian Vreme – deputat 
neafiliat 

Existența a peste 30% din 
domenii neutilizate în condițiile 
în care nu pot fi domenii noi 
activate datorită limitei impuse 
de tehnologie. 
Sursa de finanțare:Fondul de 
rezervă a Primului ministru. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

2 Anexa 3/28 Ministerul pentru Societatea 
Informațională/ Capitolul 8500/ grupa 01 

Se suplimentează bugetul MSI 
cu suma 1.000.000 lei necesară 
dezvoltării unei infrastructuri 
pilot pentru votul electronic. 
 
 
 
 
Valerian Vreme – deputat 
neafiliat 

Evoluția tehnologică și 
necesitatea asigurării participării 
tuturor cetățenilor cu drept de 
vot, inclusiv cei din străinătate la 
alegerile ce se vor desfășura în 
următorii ani, impune trecerea la 
un sistem de vot electronic. 
Menționez faptul că, în Europa, 
sunt deja țări care folosesc 
sistemul de vot electronic. 
Sursa de finanțare:Fondul de 
rezervă a Primului ministru 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

 


