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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                                            02-04 februarie  2010 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 02-04 februarie  2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel, Dan 

Nica. 

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 Ordinea de zi:  

1. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative privind Registrele Electronice 

Naţionale. 

2.  Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei  

3.   Diverse 

 

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi  legat de finalizarea elaborării propunerii 

legislative privind Registrele Electronice Naţionale s-a pus în discuţie necesitatea reducerii 

duplicării datelor utilizate în sectorul public atât pentru scurtarea timpului afectat unei 

operaţii cât şi pentru reducerea erorilor de operare. Propunerea legislativă îşi propune să 

stabilească aria de acoperire, modul de constituire, administrare si exploatare a Registrelor 
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Electronice Naţionale, reglementând atributul electronic al registrelor naţionale, din punct de 

vedere al reducerii duplicării datelor utilizate de sectorul public, al prevenirii colectării 

redundante a informaţiilor de la persoane fizice sau juridice, al fiabilităţii datelor, a siguranţei 

şi securităţii acestora. Registrele electronice permanente vor sta la baza ghişeelor unice de 

deservire a populaţiei şi agenţilor economici de către administraţia publică, asigurând 

informaţii fiabile şi actualizate în timp real, printr-un cost minim.  

Având în vedere faptul că acest act normativ implică participarea mai multor 

ministere, s-a hotărât reanalizarea acestui subiect într-o şedinţă ulterioară, la care să fie 

invitaţi şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice, urmând să se procedeze apoi la 

redactarea textului final. În urma discuţiilor purtate în cadrul comisiei, membrii comisiei au 

analizat prin studiu individual posibilitatea reglementării corespunzătoare a subiectului care 

face obiectul acestei propuneri legislative.  

2.  Referitor la subiectul legat de elaborarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei  s-a hotărât reanalizarea oportunităţii acestei modificări într-o şedinţă 

ulterioară urmând ca membrii comisiei să se pronunţe în urma studiului individual. 

3. La punctul 3 al ordinei de zi s-a dat citire adresei nr.14/3006 din 03.02.2010, prin 

care Grupul parlamentar PSD+PC , în şedinţa din data de 01.02.2010, a desemnat-o pe 

doamna deputat Aurelia Vasile pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, funcţie ocupată până în luna noiembrie de către domnul deputat 

Zoicaş Gheorghe, în prezent deputat independent. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi. 

 

 

 

       PREŞEDINTE, 

 

        Relu Fenechiu 
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