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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                               11-13 octombrie 2016 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 11-13 octombrie 2016 

 
           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 11, 12 și 13 septembrie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Daniel Iane, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Drăgușanu  Vasile-Cătălin, Ciurariu 
Florin, Titi Holban, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx nr. 399/2016 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale; 

2. Plx nr.406/2016 -  Propunerea legislativă pentru reglementarea și 
organizarea votului electronic; 

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: 
Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și 
încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator -  
COM (2016) 410; 

4. Diverse. 
 

 
1. Plx nr. 399/2016 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale 
 

 Ședința a fost condusă de domnul deputat Ionuț Cristian Săvoiu – vicepreședinte 
al comisiei. 
 La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională doamna Carmen Elian – subsecretar 
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de stat, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) domnul Eduard  Lovin – director și doamna Cătălina Ioana 
Dobre - șef serviciu. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013, în sensul asigurării unui cadru propice 
pentru stimularea dezvoltării unor servicii noi din domeniul serviciilor poştale şi a 
actualizării unora dintre dispoziţiile legislative la realităţile pieţei poştale.  
 Dinamica dezvoltării serviciilor poștale necesită operarea unor modificări la 
nivelul legislației primare  impuse de modul de aplicare al Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.13/2013 sub  aspectul clarificării serviciilor incluse în sfera serviciului 
universal și diferențierea serviciilor cu caracter comercial.  
Domnul vicepreședinte Ionuț  Săvoiu  a precizat că au fost depuse două amendamente la 
comisie unul cu privire la trimiterile hibride, iar celălalt cu privire la aplicabilitatea 
prevederilor legale în materia protecției consumatorilor  și, implicit, a competenței ANPC 
și în cazul contractelor încheiate între utilizatori și furnizorii de servicii poștale, și a 
întrebat reprezentații ANCOM și MCSI dacă au un punct de vedere cu privire la aceste 
amendamente. 
 Reprezentații ANCOM și MCSI au afirmat că sunt de acord cu amendamentele 
depuse. 
 Domnul vicepreședinte Ionuț Săvoiu a supus la vot cele două amendamente care 
au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
 În continuare domnul vicepreședinte Ionuț Săvoiu a supus la vot raportul de 
adoptare a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale cu amendamente. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat raportul. 
 

2. Plx nr.406/2016 -  Propunerea legislativă pentru reglementarea și 
organizarea votului electronic 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă pentru reglementarea și organizarea 
votului electronic. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 
referitor la exprimarea opţiunii de vot prin intermediul internetului, ca modalitate 
alternativă de exercitare a dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul 
secţiilor de votare şi votul prin corespondenţă, în scopul înlesnirii posibilităţii de 
participare la alegeri a cetăţenilor. 
 Prezenta inițiativă legislativă cuprinde dispoziții generale cu privire la organizarea 
și implementarea votului electronic. Reglementarea în cuprinsul legii a aspectelor 
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arhitecturale, securizarea sistemului de vot electronic și auditarea sistemului informatic 
este absolut necesară, deoarece toate operațiile din sistem trebuie să fie trasabile în 
vederea acreditării. Metodologiile elaborate ulterior care să detalieze unele aspecte 
tehnice trebuie să aibă drept reper legea. 
 Propunerea legislativă un conține nicio soluție care să asigure libera exprimare a 
votului, consacrată prin legea fundamentală. 

Senatul a respins inițiativa legislativă, în ședința din 26 septembrie 2016. 
Domnul vicepreședinte Ionuț Săvoiu a supus la vot propunerea legislativă pentru 

reglementarea și organizarea votului electronic. Cu majoritate de voturi membrii 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât avizarea negativă a 
acesteia.  

 
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: 

Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și 
încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator -  
COM (2016) 410 

 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 12.05.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de 
opinie, cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: 
Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui 
sector al securității cibernetice competitiv și inovator -  COM (2016) 410. 
 Ameninţările cibernetice se diversifică vertiginos şi devin din ce în ce mai 
sofisticate, afectând din ce în ce mai mulţi utilizatori şi organizaţii. În aceste condiţii, 
îmbunătăţirea climatului de securitate cibernetică constituie o prioritate strategică a 
autorităţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu.  

Infrastructurile cibernetice trebuie protejate astăzi mai mult ca oricând. Cetăţenii, 
respectiv organizaţiile private trebuie să fie corect informate despre spectrul real de 
provocări şi ameninţări cu care se confruntă în spaţiul cibernetic. Telefoanele, 
calculatoarele, sistemele SCADA şi alte echipamente cibernetice sunt supuse unui 
spectru divers de riscuri cibernetice.   
 Prezenta comunicare prezintă măsuri menite să consolideze sistemul de reziliență 
cibernetică al Europei și să promoveze un sector al securității cibernetice competitiv și 
inovator în Europa, astfel cum s-a anunțat în Strategia de securitate cibernetică a UE și în 
Strategia privind piața unică digitală. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să 
susțină această abordare. 

 Sectorul securității cibernetice din Europa s-a dezvoltat de-a lungul timpului 
inclusiv în sectorul apărării. Cei mai mulți dintre contractanții din sectorul european al 
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apărării au instituit departamente de securitate cibernetică. În paralel, au apărut o 
multitudine de IMM-uri inovatoare, în special pe piețele specializate/pe nișele de piață 
(de exemplu, sistemele criptografice) și pe piețe bine stabilite cu noi modele de afaceri 
(de exemplu, programele antivirus). 

         Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Consolidarea 
sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al 
securității cibernetice competitiv și inovator -  COM (2016) 410 și în urma 
dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 
 

4. Diverse 
 

 Petiția domnului Bondar Bogdan referitor la RoTLD. 
 Domnul Bondar Bogdan a transmis comisiei noastre o petiție cu privire la 
RoTLD. 
 Având în vedere faptul că Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în 
Informatică – ICI București are în atribuții organizarea, administrarea și gestionarea TLD 
”.ro”, iar ICI București este în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și pentru 
Societatea Informațională s-a hotărât cu unanimitate de voturi trimiterea petiției MCSI, 
rugând reprezentantul MCSI la elaborarea mai rapidă a unui răspuns. 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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