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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                                     10 martie 2015 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 10 martie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 10 martie au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, Diniţă Ion, Ionuţ 
Cristian Săvoiu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Titi Holban, 
Daniel Iane, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian 
Vreme, Josif Moldovan.. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin 
Mihai, Varujan Pambuccian,  Iusein Ibram. 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Plx. 88/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) 

a art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

2. Plx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

3. Plx.142/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 
publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. Plx.160/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.89 
din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; 

5. Diverse. 
 

 
1. Plx.88/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 lit.b) din OUG. 

Nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2008, în sensul includerii 
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Serviciului Public Salvamont în sfera noţiunii de agenţii specializate de intervenţie, definită 
de norma supusă intervenţiei legislative. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, amânarea dezbaterii pentru o săptămână şi invitarea la şedinţa următoare a 
reprezentanţilor STS, MSI, Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din Romania şi 
Asociaţiei Pompierilor Voluntari, pentru a-şi expune punctele de vedere. 

 
 
2. Plx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă; 

 
Prin această iniţiativă legislativă se prevede modificarea art.10 şi a art.12 din OUG 

nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi introducerea unui articol nou 121, astfel: 

- instituirea în sarcina centrelor unice pentru apeluri de urgenţă şi a dispeceratelor de 
urgenţă a atribuţiei de a primi mesaje SMS de la utilizatorii hipoacustici, prin 
intermediul terminalelor GSM înregistrate; 

- stabilirea în sarcina SNUAU a obligaţiei de a organiza, la nivelul fiecărui judeţ, centre 
pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic pentru apeluri 
de urgenţă 112 prin intermediul serviciului SMS. 

 
În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi, amânarea dezbaterii pentru o săptămână şi invitarea la şedinţa următoare a 
reprezentanţilor STS şi MSI pentru a-şi expune punctele de vedere. 
 
 

3. Plx nr.142/2015 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.82 din 13 

iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ca urmare a invalidării actului normativ pe care îl transpune, 
respectiv Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 
privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de 
comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de 
modificare a Directivei 2002/58/CE de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
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Dispoziţiile Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice au fost declarate neconstituţionale de către CCR 
prin  Decizia nr.440 din 8 iulie 2014.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, transmiterea către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a unui 
raport preliminar de adoptare a propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 
iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu 
amendamentele de tehnică legislativă redactate în Anexă, care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

 
 

4. Plx.160/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.89 din 
29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei nr.89 din 29 august 2000 

privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
instituirii unei interdicţii cu privire la dobândirea calităţii de operator autorizat/agent 
împuternicit care efectuează înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM), pentru persoana care este parte în 
contractual/operaţiunile asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

 
5. Diverse 
 Adresa Grupului parlamentar al PSD cu privire la modificarea componenţei 

biroului Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
 Modificarea componenţei Subcomisiei pentru spaţiu. 

 
Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi s-a aprobat următoarea componenţă a 

Biroului Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 
 

Preşedinte – Oajdea Daniel Vasile 
Vicepreşedinte – Săvoiu Ionuţ Cristian  
Vicepreşedinte – Gliga Vasile Ghiorghe  
Vicepreşedinte – Diniţă Ion  
Secretar – Iacoban Sorin Avram  
Secretar - Tănase Răzvan Ionuţ  
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De asemenea, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi s-a aprobat următoarea 
componenţă a Subcomisiei pentru spaţiu: 

 
   Preşedinte – Vreme Valerian  
  Vicepreşedinte - Iacoban Sorin Avram 
  Secretar – Cazan Mircea Vasile  
Membrii:  
  Oajdea Vasile Daniel 
  Gliga Vasile Ghiorghe 
  Şcheau Ion 
 Tănase Răzvan Ionuţ 
 Săvoiu Ionuţ Cristian 
 Modovan Josif 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

                                                Ionuţ Cristian Săvoiu 
 


