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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                        16 septembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 16 septembrie 2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi: 

Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea 

Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe 

Zoicaş. Au fost absenţi: Florin Serghei Anghel, Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PL.x. nr.419/2010 - Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice  

- raport; 

2. PL.x nr. 420/2010 - Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 

informatice – raport 

 

1. PL.x. nr.419/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PL.x 419 din 1 

septembrie 2010, cu Proiectul de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice, care are 
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la bază propunerea legislativă iniţiată de un grup de 12 deputaţi din cadrul Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Prin acest proiect de lege se urmăreşte stabilirea drepturilor şi obligaţiilor operatorilor 

sistemelor informatice prin care se oferă servicii publice electronice, în vederea accelerării 

tranziţiei către Societatea Informaţională şi Economia bazată pe cunoaştere. 

Având în vedere faptul că la conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale a fost numit domnul deputat Valerian Vreme, care a declarat că interoperabilitatea 

sistemelor informatice face parte din noile obiective prioritare ale ministerului, membrii comisiei 

au hotărât să se solicite ministerului un punct de vedere asupra acestui proiect de lege, pentru a se 

urmări corelarea acestei reglementări cu politica ministerului. 

Având în vedere faptul că termenul de depunere a raportului a fost stabilit pentru 22 

septembrie 2010, s-a hotărât transmiterea unei adrese către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor prin care să se solicite amânarea acestui termen. 

În aşteptarea aprobării Biroului Permanent şi totodată  a răspunsului din partea 

ministerului, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

amânarea analizării pe articole a Proiectului de lege privind interoperabilitatea sistemelor 

informatice. 

 2. PL.x nr. 420/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată în 

fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PL.x 420 din 1 septembrie 

2010, cu Proiectul de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice, iniţiat de un 

grup de 12 deputaţi din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Având în vedere faptul că prin acest proiect de lege se urmăreşte reglementare sistemului 

de măsuri minime de securitate aplicabile sistemelor informatice din administraţia publică, adică 

acele sisteme pentru care prin proiectul de lege anterior se urmărea asigurarea interoperabilităţii, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi să se urmeze aceeaşi 

procedură ca şi în cazul PL.x. 419/2010 şi pe cale de consecinţă s-a amânat discuţia pe articole. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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