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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                        28-30 septembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 28-30 septembrie 2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 28 

septembrie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Valerian Vreme, Matei Radu Brătianu, Liana 

Dumitrescu, Farago Petru. La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

din 29 şi 30 septembrie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, 

Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, 

Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş.. Au fost absenţi: 

Valerian Vreme, Matei Radu Brătianu  

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

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

 

1. Pl.x. nr.153/2010 - Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice 

a dreptului de acces la vot al cetăţenilor - raport; 

2.  PL.x. nr.229/2010 - Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice – raport. 
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3.   Diverse 

 

1. Pl.x. nr.153/2010  Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, au fost continuate discuţiile în 

vederea îmbunătăţirii textului proiectului privind reglementarea informatizării activităţilor 

electorale.   

La discuţii au fost invitaţi: Moraru Cătălina – expert MAI, Petraru Cristian – şef serviciu 

MAI, Opriş Marcel – director STS, Sărăţeanu Manuela – şef sector, Corşate Vlad – inginer IT, 

Jifcu Gabriel – secretar general INS, Muhuleţ Marian – vicepreşedinte AEP, Saucă Gabriel – 

director AEP, Duţă Daniel – director AEP, Leahu Cristian - AEP. 

Membrii comisiei au hotărât aplicarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul  folosirii unui limbaj clar, fluent şi inteligibil, convenindu-se asupra evitării repetării 

unor definiţii sau reglementări în mai multe acte normative. Ca urmare, s-a hotărât să se utilizeze 

aceeaşi terminologie şi, în plus faţă de definiţiile existente, să se aducă un plus de claritate prin 

definirea personalului tehnic de specialitate şi a informatizării operaţiunilor tehnice ce urmează să 

se desfăşoare în cadrul unei secţii de votare. 

Procedura de verificare electronică a legalităţii exercitării dreptului de vot urmează să fie 

discutată cu luarea în considerare a instrucţiunilor care au stat la baza experimentului pilot iniţiat 

de STS în anul 2010, în cadrul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia 

electorală nr.42 – municipiul Bucureşti – colegiul uninominal nr.19.  

Domnul Gabriel Jifcu, secretar general INS a ţinut să atragă atenţia că în cazul în care se 

doreşte ca sistemul informatic să permită elaborarea de extrase cu alegătorii care şi-au exercitat 

dreptul de vot în fiecare secţie de votare, acesta trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor 

Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prevederile referitoare la implicarea reţelei unităţilor din învăţământul de stat vor fi 

rediscutate într-o şedinţă ulterioară, după obţinerea unui punct de vedere al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

   

2. PL.x. nr.229/2010 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia 
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juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond cu proiectul de 

lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

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

decizională. 

Proiectul de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice a fost 

avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi de către Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Prin adresa nr, 353/DPSG din 15.02.2010 Guvernul 

susţine adoptarea propunerii legislative. 

Potrivit prevederilor art.76 alin.(2), din Constituţia României, republicată, Senatul, în 

calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  lege în şedinţa din data de 26.04. 2010. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice, stabilindu-se condiţiile în care se va realiza accesul pe proprietatea 

publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi unele 

măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.  

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut raportul preliminar asupra 

proiectului de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, transmis de  

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în şedinţa din data de 8 septembrie 

2010, transmiţând  Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor o serie de 

amendamente. În şedinţa din 28.09.2010 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

a dezbătut amendamentele transmise şi, în urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea 

proiectului de lege, cu amendamente. 

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

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

 

3.  Membrii comisiei au luat cunoştinţă de Propunerea de Decizie a Parlamentului European 

şi a Consiliului de instituire a primului program pentru politica în domeniul spectrului de 

frecvenţe radio COM(2010) 471 final.  
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Această propunere a fost înaintată în temeiul art.80 alin.(3) din Directiva cadru 2002/21/CE, 

modificată prin Directiva 2009/140/CE, în baza căruia Comisia Europeană a propus stabilirea 

unui program multianual privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (Radio 

Spectrum Policy Programme – RSPP), care să definească orientările politicii din domeniu şi 

obiectivele pentru planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio.  

Propunerea de decizie urmăreşte să reducă sarcinile administrative prin creşterea flexibilităţii 

spectrului şi relaxarea procedurilor administrative pentru utilizarea acestuia. 

Potrivit art.61B al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, introdus prin Tratatul de la 

Lisabona, parlamentele naţionale se asigură că propunerile şi iniţiativele legislative înaintate de 

instituţiile Uniunii Europene respectă principiul subsidiarităţii, conform Protocolului nr.2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Art.6 al Protocolului prevede că orice 

parlament naţional sau cameră a unui parlament naţional poate, în termen de opt săptămâni de la 

data transmiterii proiectului legislativ, să înainteze Preşedintelui Parlamentului European, al 

Consiliului şi al Comisiei Europene un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarităţii. Parlamentul 

European, Consiliul şi Comisia ţin seama de avizele motivate adresate de parlamentele naţionale 

sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naţionale.  

Având în vedere faptul că art.6 al proiectului de decizie prevede că, până la 1 ianuarie 2012, 

statele membre trebuie să autorizeze utilizarea întregului spectru din benzile 2,5-2,69 GHz, 3,4-

3,8 GHz şi 900/1800 MHz, în condiţii care asigură consumatorului accesul uşor la serviciile 

wireless în bandă largă, iar până la 1 ianuarie 2013, să pună la dispoziţie banda de 800 MHz 

pentru servicii de comunicaţii electronice, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au hotărât să solicite ca, până la data de 15 octombrie, MCSI şi ANCOM să 

transmită un punct de vedere asupra acestui proiect de decizie.  

  

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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