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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                                              6 ianuarie 2010 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 6 ianuarie 2010 

 

Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi: 

Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, 

Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan Nica. 

 Lucrările au fost conduse de domnul senator Borza Dorel Constantin, vicepreşedintele 

Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului. 

 Ordinea de zi a comisiei a fost: Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 - PL-x 

nr.721/2009 - aviz           

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei 

Deputaţilor, respectiv  Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de 

către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza Proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2010, respectiv Anexa nr.3/28. 

La analiza proiectului de lege au participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale: domnul ministru Gabriel Sandu şi domnul secretar de stat Marius 

Fecioru, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Muscalu Costin Viorel - şef 

serviciu şi doamna Toma Alina Mihaela – şef serviciu.  

Domnul vicepreşedinte Borza Dorel Constantin a dat cuvântul domnului Gabriel 

Sandu  care a prezentat obiectivele şi măsurile avute în vedere privind structurarea bugetului 

ministerului cu precădere în sfera implementării strategiei şi coordonării politicilor structurale 

pentru anul 2010 şi perspectiva 2011-2013. 
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Obiectivul principal al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este 

realizarea serviciului e-România. Serviciile de e-Guvernare din cadrul serviciului e-România 

reprezintă unul din mijloacele cele mai eficiente de luptă împotriva corupţiei, un factor cheie 

al transparenţei instituţionale şi a reglementării credibile a mediului de afaceri în România. 

Prin implementarea soluţiilor e-Guvernare se are în vedere reducerea timpului de diseminare 

a informaţiei, îmbunătăţirea calităţii acesteia, reducerea semnificativă a costurilor 

administrative pentru stat cât şi a celor generate de reglementări pentru cetăţeni şi firme. 

Principalele obiective urmărite pentru anul 2010 sunt:  

- implementarea Strategiei România Digitală – e-strategia pentru o societate informaţională; 

- dezvoltarea platformei naţionale e-România şi a SEN (Sistemul Electronic Naţional) prin 

integrarea de noi servicii electronice, astfel încât numărul serviciilor operaţionale să crească 

de la 16 câte existau la sfârşitul anului 2009, la 150; 

- extinderea accesului la comunicaţiile electronice de bandă largă pentru comunităţile mici 

urbane şi rurale dezavantajate din punct de vedere al accesului  

- dezvoltarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), în vederea simplificării şi 

creşterii eficienţei achiziţiilor efectuate de administraţia publică. Procesul de achiziţii publice 

efectuate prin SEAP va creşte de la 20% la 40% în 2010  

- dezvoltarea Ghişeului Virtual de Plăţi; pentru anul 2010 se preconizează a fi realizate 50% 

din plăţi prin acest sistem; 

- creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la 406 milioane euro  

- punerea în funcţiune a Centrului Naţional de Supercomputing ce va urmări combaterea 

terorismului electronic, prevenirea şi minimizarea efectelor dezastrelor naturale şi 

tehnologice, simularea proceselor complexe nucleare, realizarea de simulări de politici social-

economice, modelarea şi analiza factorilor de influenţă a mediului în vederea eficientizării 

protecţiei acestuia. 

Domnul vicepreşedinte Borza Dorel Constantin a declarat deschisă sesiunea de 

întrebări şi răspunsuri, dând cuvântul domnului deputat Valerian Vreme, care şi-a exprimat 

nedumerirea faţă de faptul că bugetul STS nu este înaintat spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor ceea ce duce la finanţarea şi dezvoltarea de 

sisteme informatice şi reţele de comunicaţii electronice paralele  într-un moment în care se 

urmăreşte reducerea cheltuielilor la nivelul bugetului de stat. Domnul deputat a solicitat un 

răspuns şi referitor la existenţei unei sincronizări la nivelul administraţiei în ceea ce priveşte 

dezvoltarea de sisteme informatice.  
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Domnul ministru Gabriel Sandu a precizat că are în vedere realizarea unui studiu în 

vederea unui management performant la nivelul guvernului şi implicit a ministerelor şi că 

apreciază buna colaborare cu STS . 

Domnul deputat Varujan Pambuccian, subliniind că este foarte bine că s-a pus în 

discuţie problema STS care nu a mai supus analizei comisiei bugetul, a solicitat precizări 

privind: finanţarea serviciului 112 pentru a se stopa finanţarea încrucişată ; soluţionarea 

problemei privind locul şi rolul ministerului faţă de informatizarea administraţiei publice 

precum şi alocarea fondurilor destinate informatizării administraţiei publice prin bugetul 

ministerului; soluţionarea partajării reţelei de comunicaţii electronice a SNCFR deoarece s-a 

constatat că aceştia nu folosesc decât 8% din capacitatea reţelei; elaborarea unei legi prin care 

să se dea ministerului atribuţii clare şi fondurile aferente în vederea informatizării 

administraţiei publice. 

 Domnul ministru Gabriel Sandu a precizat faptul că în acest moment există Comitetul 

interministerial care are un rol important în implementarea politicii MCSI şi în asigurarea 

interconectivităţii sistemelor informatice din administraţia publică. În scurt timp se are în 

vedere şi promovare legii privind înfiinţarea registrelor electronice naţionale.  

Domnul senator Petru Şerban Mihăilescu făcut observaţii referitoare la faptul că acest 

buget este netransparent şi nu conţine anexe prin care să se detalieze cheltuielile pe proiecte 

şi programe nefiind definite nici obiective. Propune revizuirea legislaţiei în sensul ordonării 

acesteia pentru a putea fi aplicată cu uşurinţă asigurând ministerul de întregul sprijin. 

A fost prezentat amendamentul domnului senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 

PDS+PC din Senat: alocarea sumei de 1.794.403,13 lei pentru eficientizarea fluxurilor de 

activităţi şi implementarea serviciilor de administraţie publică electronică prin sistemul 

informatic integrat cu funcţii de e-guvernare în cadrul primăriei Municipiului Lupeni, judeţul 

Hunedoara. Motivarea solicitării: acest proiect este depus la MCSI iar contribuţia primăriei 

municipiului Lupeni este de 384.860,05 lei, valoarea totală a proiectului fiind de 

2.179.263,18 lei. Sursa de finanţare propusă: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Domnul ministru Gabriel Sandu a evidenţiat insuficienţa fondurilor alocate  pentru 

MCSI de la bugetul de stat şi a propus înaintarea proiectului la MCSI pentru finanţare din 

fonduri europene. 

Supus la vot, amendamentul fost respins cu 15 voturi împotrivă şi 1 vot pentru. 

Cele două comisii reunite au hotărât cu 15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă  avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2010, Anexa nr. 3/28 

(TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONAL E). 
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Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, membrii prezenţi au 

votat în unanimitate pentru aprobarea bugetului în forma prezentată în cadrul Anexei nr.3/28 

din proiectul Legii privind bugetul de stat pe anul 2010. 

Avizul comun, care conţine în anexă şi amendamentul respins, a fost înaintat Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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