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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                19-21 iunie 2012 

 
SINTEZA 

activităţii Comisiei din 19-21 iunie 2012 

 

La şedinţele Comisiei din ziua de 19 iunie 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian 

Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Arion Viorel, Valerian Vreme Ibram Iusein; 

au fost absenţi: Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Gheorghe Zoicaş, iar în zilele 

de 20 şi 21 iunie 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Adrian Bădulescu, Florin Serghei 

Anghel, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Valerian 

Vreme, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei 

Radu Brătianu, Gheorghe Zoicaş. 

 Lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost conduse de 

domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.53/2012 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului” 

2. PLx nr.165/2012 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 

transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport 

 

1. PLx nr.53/2012 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului” 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea 

„Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului”. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, şi ale Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 

2 aprilie 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege.  

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare constituirea 

Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, ce reprezintă un obiectiv de 

interes public al statului român, fiind destinată asigurării suportului tehnologic eficient, 

securizat şi rapid pentru conectarea beneficiarilor la reţeaua integrată de comunicaţii 

electronice administrativă a statului şi la reţeaua de comunicaţii administrativă a Uniunii 

Europene. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, 

proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 

privind constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

2. PLx nr.165/2012 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 

inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor 

cu alte moduri de transport 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2012 privind 

implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 

realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport. 
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Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, şi ale Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 

21 mai 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele 

observaţii şi propuneri. 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 

inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de 

transport are ca obiect reglementarea cadrului pentru implementarea sistemelor de transport 

inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, 

intervenţiile legislative vizând transpunerea Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru 

implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 

interfeţele cu alte moduri de transport. 

Directiva nr.2010/40/UE concretizează la nivelul instituţiilor Uniunii Europene 

eforturile şi preocupările constante ale acestora constituite pe coordonatele oferirii unui 

răspuns adecvat la actualele provocări majore, determinate, în special, de dezvoltarea 

volumului transportului rutier în Uniune asociată creşterii economiei europene, dar şi cerinţele 

cetăţenilor în materie de mobilitate, prin crearea sistemelor de transport inteligente. Aceste 

aplicaţii avansate vizează ca, prin combinarea telecomunicaţiilor, a electronicii, a 

tehnologiilor informaţiei cu ingineria în domeniul transporturilor, să ofere servicii inovatoare 

privind modurile de transport şi gestionarea traficului. Termenul limită de transpunere la 

nivelul dreptului intern a dispoziţiilor acestei directive, stipulat de art. 18 din directivă, este 

data de 27 februarie 2012.  

Sistemele de transport inteligente (STI) sunt aplicaţii avansate care, fără a fi dotate cu 

inteligenţă propriu-zisă, vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi 

gestionarea traficului şi să permită diferiţilor utilizatori să fie mai bine informaţi şi să utilizeze 

reţelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat şi mai "inteligent". 

STI combină telecomunicaţiile, electronica şi tehnologia informaţiei cu ingineria în 

domeniul transporturilor, în vederea planificării, proiectării, operării, intreţinerii şi gestionării 

sistemelor de transport. Implementarea şi utilizarea aplicaţiilor şi serviciilor STI, în special a 

serviciilor de informaţii din trafic şi de călătorie, vor presupune prelucrarea şi utilizarea de 

date rutiere, din trafic şi de călătorie, care figurează în documente ale organismelor din 

sectorul public al statelor membre. 

STI contribuie la soluţionarea provocărilor cu care se confruntă transportul rutier 

european - reducerea aglomerării, diminuarea emisiilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice, 

atingerea unor niveluri ridicate de siguranţă şi securitate. 
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Autorităţile române şi instituţiile care furnizează date privind implementarea 

serviciilor şi aplicaţiilor STI sunt: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Agenţia Spaţială Română, Asociaţia de 

Standardizare din România. 

Entităţile care implementează serviciile şi aplicaţiile STI au obligaţia de a proteja 

datele cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului 

neautorizat, modificării sau pierderii. 

În scopul asigurării unei coordonării la nivel naţional a acţiunilor necesare 

implementării acestei ordonanţe şi realizării cooperării între autorităţile care implementează 

servicii şi aplicaţii STI, se va constitui Consiliul de Coordonare pentru sistemele de transport 

inteligente, ca structură fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale. 

Implementarea şi utilizarea aplicaţiilor şi serviciilor STI, în special a serviciilor de 

informaţii din trafic şi de călătorie, vor presupune prelucrarea şi utilizarea de date rutiere, din 

trafic şi de călătorie care figurează în documente ale organismelor din sectorul public al 

statelor membre. Prelucrarea şi utilizarea acestor date ar trebui să se desfăşoare în 

conformitate cu Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public 

În ceea ce priveşte aplicaţiile şi serviciile STI pentru care sunt necesare servicii de 

datare şi poziţionare exacte şi garantate, ar trebui utilizată infrastructura prin satelit sau orice 

alte tehnologii care asigură un nivel echivalent de precizie, precum cele prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 112005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 

animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi în Regulamentul (CE) nr. 

683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în 

aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi 

Galileo). 

Tehnologiile inovatoare precum dispozitivele de identificare prin radiofrecvenţă 

(RFID) sau EGNOS/Galileo vor trebui utilizate pentru realizarea aplicaţiilor STI, în special 

localizarea şi urmărirea mărfurilor în timpul transportului şi de la un mod de transport la altul. 

Principalele părţi interesate, printre care furnizori de servicii STI, asociaţii ale 

utilizatorilor de STI, operatori de transport şi de instalaţii, reprezentanţi ai industriei 

prelucrătoare, parteneri sociali, asociaţii profesionale şi autorităţi locale, vor avea posibilitatea 
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de a oferi sprijin autorităţilor publice române cu privire la aspectele comerciale şi tehnice ale 

implementării STI în România. În acest scop autorităţile publice române, vor asigura o 

cooperare strânsă cu părţile interesate şi vor înfiinţa un grup consultativ pentru STI. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi să se transmită Comisiei penru industrii şi servicii un raport preliminar 

de adoptare a acestui proiect de lege în forma prezentată de iniţiator.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

. 

 

                                     PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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