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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor 
                                                                                                        8 decembrie 2015 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 decembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 decembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu 
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane,  Murgu Neagu, Varujan 
Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu 
Florin, Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx nr. 775/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.36 

alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 
2. PLx nr. 812/2015 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu 
numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru 
prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe 
acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale; 

3. PLx nr. 824/2015 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România. 

 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– președintele comisiei. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din partea Ministerului 
Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, domnul Bebe Viorel Ionică – secretar 
de stat și domnul Necula Florin – consilier, din partea Ministerului Afacerilor Interne, 
doamna Irina Alexe – secretar general adjunct și domnul Haralambie Dumitru – adjunct 
al Inspectorului General IGPF – MAI, din partea Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, doamna Sirma Carmen – secretar de stat. 
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1. Plx nr. 775/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.36 
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.36 alin.(6) 
lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul introducerii accesului gratuit la internet wireless în 
categoria serviciilor publice de interes local pentru furnizarea cărora consiliul local 
trebuie să asigure cadrul necesar. 
 Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul domnului Bebe Viorel Ionică – 
secretar de stat MCSI pentru a prezenta punctul de vedere. 
 Domnul Secretar de stat a precizat că MCSI susține adoptarea propunerii 
legislative, dar nu știe dacă Guvernul are un punct de vedere favorabil adoptării acestei 
inițiative legislative. 
 Doamna Sirma Carmen –Secretar de stat MDRAP a afirmat că ministerul pe care 
îl reprezintă susține adoptarea propunerii legislative cu un amendament în sensul că, 
”Consiliul local poate asigura accesul gratuit la internet wireless în spațiile 
publice……”. Având în vedere costurile pentru realizarea acestui proiect și resursele 
financiare limitate ale unor consilii locale, nu ar trebui introdusă în lege obligativitatea 
asigurării accesului gratuit la internet wireless. 
 În continuare domnul deputat Varujan Pambuccian a întrebat reprezentanții 
MDRAP dacă structurile asociative au fost întrebate dacă consiliile locale pot suporta 
cheltuielile implementării și dacă nu, Guvernul este dispus să suporte aceste cheltuieli. În 
opinia domnului deputat Varujan Pambuccian consiliile locale trebuie obligate prin lege 
să asigure acces gratuit la internet wireless în spații publice, altfel majoritatea acestora 
vor spune că nu există resurse financiare și nu vor implementa proiectul. 
 Reprezentanții MDRAP a precizat că au fost consultate structurile asociative și 
acestea au fost de acord să suporte costurile implementării. 
 Domnul deputat Valerian Vreme a afirmat că o altă problemă o constituie 
asigurarea securității cibernetice. Trebuie introdus în lege obligativitatea consiliilor locale 
să asigure securitatea cibernetică. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a precizat că introducerea obligativității 
asigurării de către consiliile locale a accesului gratuit la internet wireless în spațiile 
publice poate duce la procese în justiție. Dacă un consiliu local nu dispune de resurse 
financiare să implementeze proiectul, cetățenii pot acționa în justiție consiliul local pentru 
că legea prevede obligativitatea asigurării accesului gratuit la internet wireless în spațiile 
publice. Sunt localități care nu sunt conectate la energie electrică, iar să obligi primăriile 
acestora să asigure acces la gratuit la internet este cel puțin ciudat. Trebuie găsită o 
soluție pentru a evita asemenea situații. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că o altă problemă care ar putea 
să apară este concurența neloială față de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
privați. Trebuie prevăzut în lege instalarea unui singur hotspot pe localitate și nu 
acoperirea cu hotspot-uri a întregii localități. 
 Domnul deputat Valerian Vreme a afirmat că trebuie definit oraș mic. 
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 Domnul deputat Ionuț Săvoiu a precizat că există legea prevede municipii, orașe 
și comune, legea nu prevede orașe mici sau orașe mari. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a propus amânarea dezbaterii propunerii 
legislative și transmiterea de adrese asociațiilor orașelor și comunelor și Guvernului 
pentru puncte de vedere. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea  a supus la vot propunerea domnului deputat 
Pambuccian. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului Pambuccian a fost adoptată. 
  

2. PLx nr. 812/2015 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu 
numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru 
prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe 
acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale 
 

 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul doamnei Irina Alexe 
reprezentanta MAI pentru a face o scurtă prezentare a proiectului de lege. 
 Doamna Irina Alexe a precizat că ordonanța Guvernului nr.13/2015 are ca obiect 
stabilirea regulilor privind transmiterea către autoritățile române și utilizarea de către 
acestea a unor date din registrele cu numele pasagerilor aeronavelor în cadrul cooperării 
transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor 
conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru 
prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale. 
Prezentul act normativ este opozabil tuturor transportatorilor aerieni care au puncte de 
plecare, escală sau destinaţie finală pe teritoriul României. Prezentul act normativ 
stabileşte cadrul normativ necesar realizării acestor deziderate, prin reglementarea 
coordonatelor de punere la dispoziţia autorităţilor competente a datelor despre pasageri, 
în scopurile menţionate. Utilizarea pro-activă şi în timp real a acestor date va permite 
autorităţilor competente, ca, în cazuri concrete, să aibă o abordare integrată a acestora, 
prin relaţionarea datelor pe care acestea le deţin cu datele despre pasageri, puse la 
dispoziţie de către transportatorii aerieni. 
Domnul deputat Daniel Iane a afirmat că a formulat un amendament la art.3 din 
ordonanță astfel: după alin.(4) se introduce un nou alineat, alin.(5) cu următorul cuprins: 
(5) „Datele prevăzute la alin. (2) constituie secret de serviciu.” pentru a mai bună 
protecție a datelor cu caracter personal ale pasagerilor. 
 Domnul Haralambie Dumitru – adjunct al Inspectorului General IGPF – MAI a 
precizat că introducerea acestui amendament va duce la blocarea activității în aeroporturi. 
 Domnul deputat Cătălin Drăgușanu a întrebat reprezentanții MAI dacă se aplică și 
curselor interne din România și cât costă implementarea proiectului și cu cât va crește 
tariful biletelor de avion.  
Domnul Haralambie Dumitru – adjunct al Inspectorului General IGPF – MAI a afirmat 
că ordonanța nu se aplică și curselor aeriene interne. Upgradarea sistemului actual a 
costat 10 mii de euro, iar înființarea structurii dedicate primirii şi gestionării datelor 
despre pasageri, respectiv Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii (UNIP) a 
costat 260 mii de euro din care 80% din fonduri europene. În ceea ce privește creșterea 
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tarifelor biletelor de avion, aceste vor crește cu 10-20 eurocenți pe bilet. Acest lucru se 
datorează costurilor de transformare a datelor în formatul PNRGOV – format de 
transmitere de date acceptat de Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni. 
 În continuare domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot 
amendamentul domnului deputat Daniel Iane și avizarea proiectul de lege. În urma 
votului membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a 
proiectului de lege cu amendamentul menționat. 
 Domnul deputat Cornel Sămărtinean a afirmat că acest amendament va bloca tot 
ce înseamnă activitate informațională pe aeroporturi. 
 

3. PLx nr. 824/2015 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România. 

 
 Ordonanța Guvernului nr.43/2015 are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, în vederea transpunerii 
prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 
noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă 
prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (termen 
transpunere directiva - 18 ianuarie 2016) referitoare la:  
 criteriile de recunoaștere a calificărilor profesionale în baza sistemului general de 

recunoaștere,  
 acordarea accesului parțial la exercitarea unei profesii 
 recunoașterea stagiilor profesionale efectuate în străinătate,  
 prestarea temporară de servicii în cadrul unei profesii reglementate. 
 cardul profesional european atunci când pentru o anumită profesie a fost introdus 

un card profesional european; cererea pentru un card profesional european şi 
crearea unui dosar IMI; cardul profesional european pentru prestarea temporară şi 
ocazională de servicii; prelucrarea şi accesul la datele privind cardul profesional 
european;  

 condiţii de recunoaştere pentru atestatele de competenţă sau titlurile de calificare; 
 adaptarea listelor de activităţi menţionate în anexa IV  
 procedura de notificare de către fiecare stat membru pentru actele cu putere de 

lege şi actele administrative pe care le adoptă acesta în materie de eliberare a 
titlurilor de calificare; 

 procedura de notificare, de către Coordonatorul Național pentru Recunoașterea 
Calificărilor Profesionale, a profesiilor reglementate și a activităților specifice În 
acest sens, se vor completa atribuţiile Coordonatorului Național pentru 
Recunoașterea Calificărilor Profesionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor care devine Centru de asistență responsabil cu furnizarea 
de informații și asistența acordată cetățenilor statelor membre pe aspectele ce ţin 
de implementarea Directivei și care examinează și avizează proiectele de acte 
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normative prin care sunt reglementate noi profesii pentru a constata dacă cerințele 
de reglementare sunt conforme cu principiile prevăzute de Directivă; 

 formarea arhitecţilor; derogări de la condiţiile de formare ca arhitect; 
 recunoaşterea automată pe baza principiilor comune de formare;  
 teste comune de formare; cunoştinţe lingvistice; 
 recunoaşterea stagiului profesional; mecanismul de alertă; accesul central online 

la informaţii; proceduri prin mijloace electronice; centre de asistenţă; 
transparenţa.  

 Aceste norme vor fi puse în aplicare de autoritățile competente pentru profesiile 
reglementate din România.  
 Totodată, prezentul act normativ vizează următoarele:  
 introducerea listelor de activităţi menţionate în anexa IV a Directivei 2005/36/CE 

în condiţiile în care respectivele activităţi trebuie să fi fost exercitate în 
conformitate cu articolele 17, 18 și 19 din Directiva 2005/36/CE;  

 procedura de recunoaştere a experienţei profesionale în condiţiile articolelor 16, 
17, 18 şi 19 din Directivă se va detalia prin ordin al ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice care se aprobă, în termen de 90 de zile 
de la data publicării prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, 
partea I. De asemenea, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale 
și persoanelor vârstnice se aprobă atestarea pregătirii și experienței profesionale în 
scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de 
către cetățenii români sau de către cetățenii statelor membre ale UE, SEE sau din 
Confederația Elvețiană, care doresc să exercite aceeași activitate în mod 
independent sau ca salariați, pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau în 
Confederația Elvețiană; ordinul se va adopta în termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentului act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia. 

  
   

 
 
 
 
 
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
 


