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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                    7-10 mai 2012 

 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  7-10 mai 2012 

 

 

La şedinţa Comisiei din ziua de 07 mai 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Matei Radu Brătianu, Farago Petru, 

Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Gheorghe Zoicaş. Au fost 

absenţi: Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, Arion Viorel, Ibram Iusein. La şedinţele 

Comisiei din zilele de 08, 09, 10 mai 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin 

Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel,  

Farago Petru, Pambuccian Varujan, Ibram Iusein, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, 

Arion Viorel, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Dan Nica, Valerian Vreme,.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 7 mai 2012 s-a aflat: 

1. Audierea domnului Dan Nica, candidatul propus pentru funcţia de ministru al 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale 

În conformitate cu art.72 alin.(2) din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera 

Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, au procedat la audierea 

domnului Dan NICA, candidat la funcţia de ministru al comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, 

preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi domnul senator 

Varujan Vosganian, preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii.  
Domnul deputat Relu Fenechiu a dat cuvântul domnului deputat Dan Nica - candidat 

la funcţia de ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, pentru a prezenta 

programul de guvernare. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&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=10&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=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&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
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Domnul Dan Nica a afirmat că principalele obiective pe care şi le-a propus pe termen 

scurt vizează: deblocarea proiectelor, eficientizarea funcţionării entităţilor din subordinea 

MCSI şi implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitală. 

În continuare domnul Dan Nica a prezentat principalele acţiuni privind organizarea şi 

eficientizarea MCSI, astfel: 

- sprijinirea dezvoltării, inclusiv prin parteneriat public-privat, a centrelor de 

cercetare, furnizarea de servicii de comunicaţii şi de tehnologia informaţiei; 

- eficientizarea accesării şi utilizării fondurilor europene pe programele POS/CCE 

3.2; 

- operaţionalizarea Punctului de contact unic;  

- identificarea de soluţii pentru utilizarea fondurilor europene alocate proiectului 

„Broadband pentru zone defavorizate”; 

- actualizarea strategiei de implementare a Agendei Digitale; 

- reorganizarea institutelor de cercetare şi a Centrelor Naţionale aparţinând de 

MCSI; 

- deblocarea licenţierii DVBT – televiziune digitală terestră; 

- auditarea situaţiilor economico-financiare şi juridice a MCSI şi a structurilor aflate 

în subordinea acestuia; 

- implementarea unui multiplexor digital cu acoperire naţională pentru difuzarea 

programelor TV în format digital; 

- demararea implementării de servicii bancare prin oficiile poştale din mediul rural 

şi mic urban; 

- modernizarea serviciilor poştale prin introducerea automatizării şi optimizării 

fluxurilor poştale la nivelul centrelor de tranzit regional. 

După expunerea domnului Dan Nica, domnul preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul 

domnilor deputaţi şi senatori pentru a adresa întrebări. 

Domnul deputat Matei Radu Brătianu a întrebat care sunt măsurile pe care le are în 

vedere domnul Dan Nica cu privire la Compania Naţională Poşta Română, în contextul în 

care această companie se află într-o situaţie financiară dezastruoasă. Pe lângă datoriile 

acumulate şi pierderile înregistrate în ultimii ani, Poşta Română a pierdut şi procesul prin 

care a contestat amenda aplicată de Consiliul Concurenţei. În decembrie 2010, Consiliul 

Concurenţei a anunţat că a amendat Poşta Română cu 103,3 milioane lei (24,06 milioane 

euro), reprezentând 7,2% din cifra de afaceri realizată în 2009, pentru abuz de poziţie 

dominantă. Domnul deputat Matei Radu Brătianu a precizat că operatorul poştal are datorii de 

85 milioane de lei, acumulate în ultimii trei ani şi reeşalonate, care, dacă nu vor fi achitate 

până în luna iunie, vor determina blocarea conturilor companiei. C.N.Poşta Română este unul 
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dintre cei mai mari angajatori, cu aproximativ 35.000 de salariaţi, aflându-se sub controlul 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care deţine 75% din acţiuni, restul 

titlurilor fiind în posesia Fondului Proprietatea.  

În răspunsul său, domnul deputat Dan Nica a a început prin a indica pierderile 

Companiei Naţionale Poşta Română care sunt de aproximativ 100 milioane de euro, la care se 

adaugă 100 milioane de lei, o amendă de la Consiliul Concurenţei, care, în opinia sa, este 

prea aspră. De asemenea, domnul Dan Nica a precizat că Poşta Română este într-o situaţie 

specială, care implică măsuri speciale. Prin restructurarea companiei, care va începe la finele 

lunii mai, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei financiare a C.N.Poşta Română, care în ultimii 

ani a înregistrat pierderi şi a acumulat datorii către diverse bugete ale statului. În urma acestei 

restructurări, va fi redus numărul de directori , dar şi de angajaţi TESA deoarece personalul 

este excedentar. Fără restructurare şi management privat, niciun investitor străin nu va fi 

interesat de intrarea în acţionariatul Poştei. 

În urma audierii, cele două comisii au avizat favorabil, cu 21 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă, candidatura domnului Dan NICA la funcţia de ministru al comunicaţiilor şi 

societăţii informaţionale, ţinînd cont de următoarele: competenţa şi experienţa profesională 

aşa cum reies din Curriculum Vitae.; claritatea prezentării programului de guvernare aferent 

domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum: deblocarea proiectelor, eficientizarea 

funcţionării entităţilor din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

şi implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitală, modernizarea 

serviciilor poştale; claritatea şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe 

parcursul şedinţei de audieri. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 mai 2012 s-a aflat: 

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

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 şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

(Regulament general privind protecţia datelor); 

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

European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

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

executării pedepselor şi libera circulaţie a acestor date. 
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Lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei.  

Având în vedere investirea unui nou guvern, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi să solicite acestuia puncte de vedere asupra iniţiativelor legislative aflate 

în dezbatere în cadrul Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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