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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     23-25 februarie  2010 

      
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din perioada 23-25 februarie  2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel,Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, 

Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, 

Dan Nica. 

 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 1996 

privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu 

modificările şi completările ulterioare – P.l.x. 7/2010- aviz 

2.  Organizarea seminarului tematic pe probleme de spaţiu şi a reuniunii 

secretarilor de delegaţie ai Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiul 

(EISC) - Parlamentul României prin Subcomisia pentru spaţiu a  preluat preşedinţia 

Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) pentru anul 2010. 

 La lucrările comisiei a participat, ca invitat, domnul general major Marcel Opriş – 

directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
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1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii 

speciale, cu modificările şi completările ulterioare – P.l.x. 7/2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.92/1996 în scopul creării condiţiilor necesare eficientizării controlului 

parlamentar asupra acestei instituţii, organ central de specialitate al sistemului naţional de 

apărare. Prin modificările propuse se urmăreşte întărirea controlului comisiilor de apărare 

din Parlamentul României asupra activităţii STS şi posibilitatea revocării conducerii în 

urma avizării negative a raportului de activitate. 

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a prezentat un set de amendamente prin care se 

propunea modificarea acestei propuneri în sensul definirii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor ca a doua comisie care să poată exercita controlul asupra 

activităţii STS. Aceste amendamente aveau în vedere posibilitatea evaluării activităţii din 

domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aşa cum este prevăzută în Legea nr.92 

/1996 precum şi în legislaţia privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 

pentru apeluri de urgenţă (OUG 34/2008) şi necesitatea existenţei unei coerenţe în 

reglementarea domeniului IT&C. 

Domnul director Marcel Opriş a făcut o scurtă prezentare a activităţii STS 

menţionând că în toamna trecută au fost organizate întâlniri cu comisiile de apărare din 

Senat şi din Camera Deputaţilor, întâlniri din care a rezultat sarcina de a transmite lunar 

Comisiei de apărare şi ordine publică a Camerei Deputaţilor o informare asupra 

activităţii.  

Referitor la acordul Schengen, în anul 2008 Ministerul Administraţiei şi Internelor 

a solicitat STS-ului realizarea, modernizarea şi interconectarea, după caz, a sistemelor de 

comunicaţii şi informatice. STS a realizat un sistem constând în 5 piloni cu terminale 

TETRA (radiotelefoane mobile şi fixe), în zona Deltei Dunării, care să asigure 

comunicarea de frontieră. S-a ajuns la concluzia că este necesară achiziţionarea, în 

viitorul apropiat, a unei ambarcaţiuni care să asigure transportul la staţiile existente. În 

ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor repartizate STS, domnul director Marcel Opriş a 
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precizat că ultimele 3 controale ale Curţii de Conturi nu au conţinut observaţii referitoare 

la utilizarea creditelor bugetare. 

Referitor la propunerea legislativă supusă discuţiei, domnul Marcel Opriş 

consideră că o lege organică trebuie să fie analizată întotdeauna de către o comisie de 

specialitate şi este totodată de părere că actuala lege nu ar trebui modificată. 

În intervenţia sa, domnul vicepreşedinte Valerian Vreme, vicepreşedintele 

comisiei şi-a exprimat indignarea faţă de faptul că bugetul STS nu a fost supus analizei 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor deşi activitatea acestei instituţii 

este în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. În final a considerat că nu este 

cazul să se efectueze schimbări într-un sistem care funcţionează bine. De aceeaşi părere 

au fost şi domnii deputaţi Florin Anghel şi Constantin Chirilă, care au propus avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

Domnul Marcel Opriş a declarat că este de acord cu desemnarea Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, alături de Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională pentru monitorizarea activităţii şi avizarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al STS. 

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

membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 

negativă a propunerii legislative pe motiv că propunerea legislativa nu este completă 

deoarece ar fi trebuit să cuprindă şi dispoziţii privind procedura de numire şi eliberare din 

funcţie a directorului STS. 

2. La punctul 2 al ordinii de zi, doamna Liana Dumitrescu, preşedintele 

Subcomisiei pentru spaţiu, a informat membrii comisiei că Parlamentul României, prin 

Subcomisia pentru spaţiu, a preluat preşedinţia Conferinţei Europene Interparlamentare 

privind Spaţiul (EISC) pe anul 2010. Aceasta presupune organizarea în România, pe 

parcursul anului 2010 a două acţiuni de relaţii externe sub egida EISC, conform cutumei 

EISC:  

- Seminarul Conferinţei Internaţionale Europene privind Spaţiul şi reuniunea 

secretarilor de delegaţie ai EISC, ce va avea loc la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, în 

perioada 16-18 mai 2010. 
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- cea de-a XI-a Conferinţă anuală a EISC, programată pentru luna octombrie 2010 

ocazie cu care se vor reuni în jur de 100 participanţi, câte un parlamentar di fiecare stat 

membru şi invitaţi din Rusia, America Latină, China, India. 

Temele considerate de interes sunt atât apărarea planetară şi tehnologiile spaţiale, 

cât şi Directiva 2007/2/CE, de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în 

Comunitatea Europeană (Inspire). În acest sens se vor organiza întâlniri cu reprezentanţii 

instituţiilor româneşti din domeniul spaţial şi al protecţiei mediului. Aceste audieri vor fi 

programate în zilele de marţi pe baza unui calendar care va fi prezentat membrilor 

comisiei de către doamna Liana Dumitrescu, preşedintele Subcomisiei de spaţiu. 

Comisia a fost informată că în luna iunie, România va prelua preşedinţia 

Comitetului ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului extraatmosferic, pentru perioada 

2010-2011, prin domnul Dumitru Dorin Prunariu.  

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a precizat că în acest moment propunerea 

legislativă se află în dezbatere la Senat, fiind însoţită de un aviz negativ din partea 

Guvernului, deşi ministrul Administraţiei şi Internelor agreează ideea reglementată prin 

această propunere. S-a menţionat faptul că în acest moment nu există alocarea bugetară 

pentru realizarea Registrului votanţilor. 

Din discuţiile purtate între STS şi Autoritatea Electorală Permanentă s-a convenit 

realizarea unui experiment în cadrul primelor alegeri parţiale care vor avea loc. În acest 

sens, s-a propus realizarea unui proiect pilot pentru alegerile care vor avea loc în sectorul 

4 din Bucureşti. Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a propus testarea sistemului şi în 

mediul rural. Totodată, s-a ajuns la concluzia că sistemul ar putea fi optimizat dacă s-ar 

crea un registru electronic al locurilor în care se votează.  

Domnul director Marcel Opriş a prezentat rezultatul analizei efectuate în secţiile 

de votare amplasate în şcoli: 80 de secţii au internet în sala în care se votează, 10 000 au 

internet în clădire, iar 10 000 nu au legătură la internet. Această situaţie nu este 

încurajatoare pentru utilizarea unui sistem electronic de verificare a dreptului de acces la 

vot al cetăţenilor, mai ales că multe şcoli au conexiune dial-up. 

 

       PREŞEDINTE, 

        Relu Fenechiu 
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