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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 2 februarie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Diniţă Ion, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Murgu Neagu, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu 
Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Plx nr. 775/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.36 
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 

2. Diverse. 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Vasile Ghiorghe 
Gliga – vicepreședintele comisiei. 
 

1. Plx nr. 775/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.36 
alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.36 alin.(6) 
lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul introducerii accesului gratuit la internet wireless în 
categoria serviciilor publice de interes local pentru  furnizarea cărora consiliul local 
trebuie să asigure cadrul necesar. 
 Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri.  
 Asociațiile orașelor și comunelor și Guvernul nu au transmis nici un punct de 
vedere cu privire la această inițiativă legislativă. 
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 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a 
membrilor prezenți, avizarea negativă a propunerii legislative. 
   

2. Diverse. 
Solicitarea Asociației pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (ADSI) de 
organizare în parteneriat cu, Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a conferinței „Chief INFORMATION INNOVATION Office pentru 
România în Avantajul Cetățeanului” – ediția I, în perioada 18-19 aprilie 2016. 
 
 Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (ADSI) a transmis 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor solicitarea de organizare a 
conferinței „Chief INFORMATION INNOVATION Office pentru România în Avantajul 
Cetățeanului” – ediția I, în perioada 18-19 aprilie 2016. 
 Acest eveniment își propune să inițieze o dezbatere cu participarea unora dintre 
cei mai importanți actori implicați în îmbunătățirea continuă a funcționării unor 
administrații publice sau private din cele mai dezvoltate state în domeniul guvernanței 
Societății Informaționale, cu rezultate în realizarea unor sisteme de tip e-government 
interconectate bine făcute în interesul cetățeanului, perfecționate continuu în raport cu 
evoluția societății și a tehnologiei. 
 Până în prezent și-au arătat deja interesul de a participa la conferință dl. Matthew 
A. Scholl - Chief Computer Security Division, National Institute of Standards   and 
Technology - Department of Commerce of United States, dl. Prof. Dr. Reinhard POSCH 
- Chief Information Officer of Government of Austria, dl. Arthur Joseph RIEL - Chief 
Enterprise Arhitect, împreună cu dna. Luisita GUANLAO - Lead Information Officer - 
Information Technology Solutions from THE WORLD BANK. 
 În urma discuțiilor s-a hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea solicitării  
Asociației pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (ADSI).  

 
 
VICEPREŞEDINTE, 

                                          Vasile Ghiorghe Gliga 
 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti,

