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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 25 - 27 octombrie 2005 
 
La lucrările Comisiei din 25 - 26 octombrie au fost prezenţi 10 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări – 
aviz 

2. Proiectul Legii bugetului de stat – aviz  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi. La dezbateri au participat ca invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna. expert Laura Riteş, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice dl. director Marin Cojoc şi dna. şef serviciu Tinca Marin, şi 
din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dl. colonel Ioan Balaurea. 

1. Prin adresa nr. 478/17.10.2005, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări. Potrivit prevederilor art.64 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 25.10.2005. În 
urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente. Avizul a fost transmis 
Comisei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sesizată în vederea întocmirii 
raportului. 

Pentru corelare cu denumirile similare din ţările membre Acordului Schengen şi 
pentru identificarea ca atare a Sistemului, a fost modificată denumirea sistemului şi în 
consecinţă a titlului OUG în Sistemul Informatic Naţional Schengen. 

Pentru completarea operaţiunilor efectuate în SINS, definiţia de la lit. c) a fost 
completată cu operaţiunile de furnizare şi transmitere. Întrucât Sistemul informatic conţine 
atât suportul tehnic cât şi datele şi software de funcţionare, definiţia SINS a fost lărgită prin 
eliminarea referinţei la suportul tehnic. Pentru eliminarea ambiguităţilor şi circumscrierea 
sferei de aplicare a semnalării a fost definită noţiunea de interes public. Alineatul 2 al 
articolului 3 se elimină întrucât este redundant faţă de alin. (1) al art.3. Pentru eliminarea 
ambiguităţilor, la art. 4 alin.(1) lit.f) s-a precizat că este vorba despre controlul comunicaţiilor 
aferente SINS. 
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Pentru asigurarea funcţionării permanente a SINS, s-a introdus un nou alineat la art. 4 
cu referitor la prevenirea pierderii de informaţii şi asigurarea recuperării acestora.  

Întrucât în legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal controlul 
autorităţii se referă la structura datelor, scopul prelucrării, perioada de stocare, etc., dar nu la 
conţinut, a fost eliminat dreptul de acces al ANSPDCP la datele din SINS. 

Deoarece caracterul de urgenţă al ordonanţei impune reducerea timpului de realizare 
al Planului de implementare, termenele prevăzute la art. 13 şi 14 s-au redus la 60, respectiv 
90 de zile. 

 
2. Prin adresa nr. 497/24.10.2005, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul Legii bugetului de stat. La 
analiza proiectului de lege au participat reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. 

În cursul dezbaterilor dl. deputat Dan Nica a informat Comisia că în 2004 a existat o 
decizie prin care activitatea departamentelor de IT din cadrul ministerelor să fie preluată de 
către MCTI. Acest demers a avut în vedere necesitatea coordonării şi asigurarea 
interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică precum şi economiile care 
se obţin la bugetul de stat prin eliminarea redundanţelor. În acest sens dl. Dan Nica a propus 
ca MCTI să fie ordonator principal de credite pentru toate proiectele de informatizare a 
administraţiei centrale. 

Având în vedere faptul că Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei realizează cea mai mare parte a activităţii printr-un efort 
manual, dl. Dan Nica a propus realizarea a două proiecte IT având ca ordonator principal de 
credite MCTI: un proiect de execuţie bugetară pentru MFP şi un proiect pentru 
informatizarea activităţii în sistemul de pensii şi şomaj pentru MMSSF, iar sursa de finanţare 
să fie asigurată din bugetul alocat cheltuielilor de capital al celor două ministere, întrucât la 
finalizarea proiectelor acestea vor trece gratuit în proprietatea ministerelor beneficiare. 

În acest sens a fost elaborat următorul amendament: La capitolul 5001, grupa 70, 
indicatorul  « Cheltuieli de capital » se suplimentează suma propusă pentru 2006 cu 3.600 mii 
lei pentru proiecte de e-government dedicate interoperabilităţii sistemelor informatice de 
taxare, execuţiei bugetare, extinderii colectării electronice a documentelor fiscale  de către 
administraţie şi eficientizării activităţii din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, ca parte a  programului: « Trecerea României la Guvernarea electronică ». 

Cele două comisii au hotărât cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2006 - Anexa nr. 3/28 
(TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI) cu 
amendamentul menţionat. 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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