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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 12-13 octombrie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 12 şi 13 

octombrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Petru Farago, Mircea Cazan, Varujan Pambuccian, 

Gheorghe Zoicaş, Viorel Arion, Florin-Cristian Tătaru. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, 

Iusein Ibram, Dan Nica, Valerian Vreme. 

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 
 
1. PLx nr.526/2011 – Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr.10/2011 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare. 

2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice. 

 
1. PLx nr.526/2011 - În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 868/03.08.2011. 

 Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2011. Ordonanţa Guvernului nr.10/2011 prevede majorarea veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului general consolidat cu 2,98 miliarde lei, menţinând astfel ţinta de deficit bugetar 

asumată prin Legea 285/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 

strategia fiscal-bugetară.  
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 În opinia sa asupra proiectului de rectificare bugetară pe anul 2011, Consiliul Fiscal a 

specificat următoarele: 

 proiectul de rectificare nu îndeplineşte regula cu privire la rectificările bugetare 

stipulată la art. 16 din Legea nr.69/2010 conform căreia cheltuielile totale ale 

bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii 

Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare 

numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei 

României la bugetul Uniunii Europene.  

 nivelul total al cheltuielilor bugetului general consolidat, excluzând asistenţa 

financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, depăşeşte cu 2,9 

miliarde lei plafonul de 194,4 miliarde lei aprobat de Parlament pentru anul 2011 

prin Legea nr.275/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 

strategia fiscal-bugetară. 

 În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale au 

fost suplimentate creditele de angajament aferente titlului 56 „Proiecte de finanţare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 65.162 mii lei şi a fost 

majorat numărul de posturi finanţat în anul 2011 cu 20 de posturi pentru Centrul Naţional de 

Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO. 

 Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO a fost 

înfiinţat prin HG nr.494 din 11 mai 2011 ca o instituţie publică cu personalitate juridică, în 

coordonarea MCSI, finanţată integral de la bugetul de stat. CERT-RO este o entitate 

organizaţională specializată care dispune de capacitatea necesară pentru prevenirea, analiza, 

identificarea şi reacţia la incidentele cibernetice. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de  

lege în şedinţa din 13 octombrie 2011. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2. PLx nr.208/2011 -  În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind înregistrarea 

operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, domnul preşedinte Relu Fenechiu a 

propus amânarea dezbaterii propunerii legislative, la cererea iniţiatorului domnul deputat 

Varujan Pambuccian, ţinând cont de intenţia Ministerului Finanţelor Publice de a transmite 

un nou punct de vedere. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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