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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                                Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                                19 - 21 octombrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  19 - 21 octombrie 2010 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 19-20 

octombrie 2010 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, 

Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Valerian Vreme.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 21 octombrie 

2010 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Constantin Chirilă, 

Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru. Au fost 

absenţi: Matei Radu Brătianu, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Valerian Vreme,  

Gheorghe Zoicaş.  

Lucrările 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.420/2010 - Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 

informatice 
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2. Organizarea Conferinţei Europene Interparlamentare pentru Spaţiu (EISC) care are loc 

la Bucureşti în perioada 25-26 octombrie 2010 

 

1.  PL.x. nr.420/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 

informatice, care a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 

24.06.2010.  

 La dezbaterea proiectului au participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale: domnul director Săvulescu Andrei şi doamna consilier Antohe Alina.  

Proiectul de lege a fost iniţiat de un grup de 13 membri ai Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor şi are ca obiect de reglementare stabilirea sistemului de măsuri 

minime de securitate aplicabile sistemelor informatice din administraţia publică. Securitatea 

reţelelor şi a informaţiilor devine o condiţie obligatorie pentru furnizarea unor servicii publice de 

calitate, odată cu creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei în administraţia publică 

centrală şi locală. Orice serviciu de e-guvernare oferit cetăţeanului trebuie să fie unul de 

încredere, sigur şi securizat. Utilizarea pe scară largă a documentelor dematerializate (în format 

electronic) în administraţia publică, precum şi utilizarea software-ului ca serviciu impun cu 

necesitate securizarea reţelelor şi a informaţiilor tranzacţionate în acestea. 

 Domnul preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul domnului director Andrei Săvulescu. 

Acesta a prezentat punctul de vedere al ministerului referitor la obiectul reglementării acestui 

proiect de lege, prin care susţine promovarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 

s-a hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să se propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea  proiectului de lege, cu amendamente prin care s-a precizat nivelul de 

reglementare şi emitentul normelor referitoare la clasa de securitate stabilită pentru informaţiile 

din sistemele informatice ale instituţiilor publice şi amendamente care ţin de tehnica de redactare 

şi care au fost sesizate şi de către Consiliul Legislativ. 

 

2. Referitor la organizarea Conferinţei Europene Interparlamentare pentru Spaţiu (EISC) 

care are loc la Bucureşti în perioada 25-26 octombrie 2010, doamna deputat Liana Dumitrescu, 

preşedintele Subcomisiei pentru spaţiu din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
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comunicaţiilor, care deţine în prezent funcţia de preşedinte al EISC 2010, a invitat membrii 

comisiei să participe la acest eveniment şi a prezentat propunerile de modificare a statului EISC, 

pe care urmează să le supună dezbaterii plenului conferinţei: 

 - modificarea statutului EISC în sensul transformării sale într-o adunare parlamentară 

europeană pentru spaţiu. Prin aceasta ar putea fi realizată prevederea art.4.3. al Tratatului privind 

Funcţionarea Uniunii Europene, prin care statele membre ale Uniunii Europene au competenţe în 

domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi spaţiului, precum şi prevederile art.13 şi art.189 ale 

aceluiaşi Tratat, prin care se recunoaşte rolul important al parlamentelor naţionale în aceste 

activităţi. 

 - realizarea unei structuri în cadrul EISC, din care să facă parte preşedintele în exerciţiu, 

preşedintele anterior şi preşedintelui următor, în vederea asigurării continuităţii activităţii EISC; 

 - stabilirea procedurii de începere şi încetare a mandatului preşedintelui EISC, astfel încât 

activitatea acestuia să înceapă în ziua următoare finalizării lucrărilor conferinţei anuale şi să 

înceteze în ultima zi a conferinţei următoare. 

 Membrii comisiei au luat cunoştinţă de aceste propuneri, iar subiectele prezentate în 

cadrul conferinţei vor fi dezbătute ulterior de membrii comisiei în şedinţele care vor avea loc în 

zilele imediat următoare conferinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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