
                                                                     
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                                  3 decembrie 2014 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 decembrie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3 decembrie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Murgu Neagu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Ciolacu  
Ion-Marcel, Diniţă Ion,  Titi Holban, Varujan Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean,  
Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Mircea Cazan, Ciurariu Florin, 
Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Ion Şcheau.  
 

     Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx.382/2014 -  Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea 

domeniului de nivel superior „.ro” .  
2. Diverse. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Vasile Ghiorghe Gliga, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
 
 

1. Plx.382/2014 -  Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior „.ro”. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect înfiinţarea Registrului pentru numele de 

domenii „.ro” în scopul administrării şi gestionării domeniului de nivel superior „.ro”, 
prin preluarea acestei activităţi de la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în 
Informatică – ICI Bucureşti.   

Registrul va fi o instituţie publică cu personalitate juridică în coordonarea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, finanţată integral din venituri proprii. Se 
prevede preluarea cu titlu gratuit de către Registru, de la ICI Bucureşti, a infrastructurii şi 
echipamentelor necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare a domeniilor, 
care trec în patrimonial Registrului, precum şi preluarea de la ICI Bucureşti a 
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personalului de specialitate. Se reglementează atribuţiile Registrului, modul de organizare 
şi funcţionare, precum şi conducerea acestuia. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative. 
 

 
2. Diverse. 

 
Adresa liderilor grupurilor parlamentare cu privire la modificare componenţei 

Biroului Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

domnul vicepreşedinte Miron Mitrea.  
Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi s-a adoptat următoarea componenţă a 

Biroului Comisiei: 
Preşedinte – Gliga Vasile Ghiorghe  
Vicepreşedinte – Săvoiu Ionuţ Cristian  
Vicepreşedinte – Tănase Răzvan Ionuţ  
Vicepreşedinte – Diniţă Ion  
Secretar – Iacoban Sorin Avram  
Secretar - Şcheau Ion  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

                                           Vasile Ghiorghe Gliga 
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