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 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre dezbatere în fond cu 

proiectul de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice, trimis cu adresa nr.PL.x 

419 din 1 septembrie 2010. 

 Potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr.26/1528/28.09.2010. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de lege, prin avizul 

nr.PL.x 419/2010  din 22 septembrie 2010. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 157/26.02.2010.  

  Prin adresa nr.1058/19.04.2010, Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  lege în şedinţa din 

24.06.2010. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare definirea mecanismelor prin care operatorii 

sistemelor informatice prin intermediul cărora se oferă servicii publice în formă electronică asigură 

interoperabilitatea acestor sisteme în vederea eficientizării accesului utilizatorilor finali. 

 



 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege privind 

interoperabilitatea sistemelor informatice, în şedinţa din data de 8 februarie 2011. La lucrările 

Comisiei au fost prezenţi  12 deputaţi din totalul de 14 membri ai Comisiei.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea  proiectului de lege pe motiv că se doreşte armonizarea 

legislaţiei naţionale cu cea europeană. Menţionăm că în anul 2011 Comisia Europeană intenţionează 

să finalizeze proiectul de amendare a Directivei nr.1999/93/EC privind semnătura electronică, în 

vederea creării unui cadru legal comun pentru reglementarea autentificării şi identificării în cadrul 

sistemelor de guvernare electronică bazate pe interoperabilitatea sistemelor administraţiei publice.  

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată, în raport cu obiectul şi 

conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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