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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
 

R E G U L A M E N T  

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
 
 

Cap. I.  DISPOZIŢII GENERALE 
 

 
 Art. 1. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este 
constituită şi funcţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţilor, denumită în continuare „Comisia”,  este 
întocmit de Biroul Comisiei şi aprobat cu votul majorităţii membrilor comisiei, în 
temeiul art. 46, lit. b) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
 Art. 3. Regulamentul este valabil pe întreaga durată a legislaturii şi poate fi 
modificat la propunerea biroului Comisiei, cu aprobarea acesteia. 
 
 Art. 4. Reglementările privind serviciile stabilite pentru activitatea Comisiei 
sunt în conformitate cu Regulamentul Serviciilor Camerei Deputaţilor aprobat de 
Biroul Permanent pentru întregul aparat tehnic al Comisiei. 
 

Art. 5. Utilizarea de către Comisie a colaboratorilor externi se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr.53/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit anexei nr.5. 
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Cap. II. CONSTITUIREA COMISIEI 
 
 

Art. 6. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este 
organism de lucru al Camerei Deputaţilor, înfiinţată în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor care-i sunt încredinţate în vederea pregătirii documentelor de lucru 
pentru lucrările plenului Camerei Deputaţilor, precum şi în vederea exercitării 
controlului parlamentar. 
 
 Art. 7. Comisia este alcătuită cu respectarea configuraţiei politice a Camerei 
Deputaţilor, fiind formată din deputaţi desemnaţi prin acordul liderilor de grup 
parlamentar, potrivit procedurii stabilită în art. 41, 42 şi 43 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
 Art. 8. Membrii Comisiei pot face parte şi din altă comisie permanentă, 
potrivit art 40., alin.(4), din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  

Art. 9.  Schimbarea unui membru al Comisiei se poate face la propunerea 
grupului său parlamentar şi cu aprobarea plenului Camerei Deputaţilor.  În cazul în 
care un grup parlamentar îşi modifică componenţa sau îşi încetează existenţa, 
reprezentanţii grupului iniţial, pot rămâne în Comisie, pe baza hotărârii Camerei 
Deputaţilor. 
 
 Art. 10. În prima şedinţă a Comisiei, convocată de Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor, aceasta alege biroul comisiei, format din: un preşedinte, 2 
vicepreşedinţi şi 2 secretari. 
 
 Art. 11. (1). Componenţa biroului Comisiei se stabileşte prin negocieri între 
liderii grupurilor parlamentare, respectându-se, pe cât posibil, configuraţia politică 
iniţială a Camerei, aşa cum rezultă din constituirea iniţială a grupurilor 
parlamentare 
 (2) Propunerile nominale pentru funcţiile prevăzute la art.10, se fac de către 
liderii grupurilor parlamentare, în cadrul numărului de locuri stabilit pentru 
Comisie. 
 (3) Lista candidaţilor pentru biroul comisiei se supune în întregime votului 
membrilor acesteia şi se aprobă cu majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi. 
 (4) Revocarea unui membru din biroul comisiei se hotărăşte cu votul 
majorităţii deputaţilor din comisie, la solicitarea grupului parlamentar care l-a 
propus sau a mai mult de jumătate din numărul membrilor comisiei. 
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 Cap.III. DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE COMISIEI 

 
 

 Art. 17. Comisia îşi desfăşoară activitatea, în principal, în domeniile 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, 
alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale şi proprietatea 
intelectuală în domeniu. 
 

Art.18. Comisia are atribuţii şi în domeniul reglementărilor privind 
constituirea şi statutul organizaţiilor profesionale din domeniile care fac obiectul 
activităţii Comisiei. De asemenea, Comisia urmăreşte armonizarea legislaţiei 
româneşti cu cea europeană, urmărind încadrarea în normele comunitare în 
domeniile sale  de specialitate. 
 

Art.19. În domeniul colaborării internaţionale, Comisia are următoarele 
atribuţii: 

a. activează în cadrul organismelor interparlamentare şi/sau de specialitate; 
b. participă la activităţile specifice ale unor organisme interguvernamentale 

(ONU, CE etc); 
c. participă la conferinţe, reuniuni sau seminarii, conform specificului 

activităţii Comisiei.  
 

 Art. 20. Comisia exercită atribuţii specifice de control parlamentar asupra 
autorităţii naţionale de reglementare în comunicaţii, în condiţiile legii. 

 
 Art. 21. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia examinează proiecte de 
lege, propuneri legislative, propuneri de hotărâri ale Camerei deputaţilor, avize şi 
amendamente, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, după caz. 
 
 Art. 22. Comisia dezbate şi hotărăşte şi asupra altor probleme trimise de 
Biroul Permanent al Camerei şi poate efectua anchete parlamentare, în condiţiile 
art. 71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 
 Art. 23. În situaţia sesizării în fond a două sau mai multe comisii asupra unei 
iniţiative legislative, redactarea raportului comun se face în condiţiile art. 63 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

Art.24. Comisia poate solicita motivat Biroului permanent să întocmească 
un raport, să participe la întocmirea unui raport comun sau să îşi dea avizul asupra 
unui proiect de lege ori a unei propuneri legislative trimise spre examinare altei 
comisii. Solicitarea se va realiza în cel mult 5 zile de la sesizarea comisiei ce 
urmează să întocmească raportul sau să îşi dea avizul, cu condiţia încadrării în 
termenul de depunere a raportului 

În caz de refuz din partea Biroului Permanent, Camera hotărăşte prin vot.  
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 Art.25. În cazul în care Comisia consideră că un proiect de lege, sau o 
propunere legislativă nu este de competenţa ei, fiind  competentă în fond o altă 
comisie permanentă, poate cere Biroului Permanent, în termen de cel mult 3 zile de 
la anunţarea în plen a proiectului de lege sau a propunerii legislative, trimiterea lor 
către acea comisie. 
             În caz de refuz  din partea acestuia  se vor aplica  prevederile art. 64, alin.5 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 

Art.26.  În cazul în care Comisia este sesizată în fond, va putea stabili un 
termen în care să-i fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează  
proiectul sau propunerea legislativă respectivă, consultandu-se cu acestea şi ţinând 
seama de termenul de predare a raportului. 

     În caz de nerespectare a acestui termen, Comisia îşi va putea redacta 
raportul fără a mai aştepta avizul sau avizele respective.  

 
 

Cap. IV. ATRIBUTIILE BIROULUI, PRESEDINTELUI, 
VICEPRESEDINŢILOR  ŞI SECRETARILOR COMISIEI 

 
Art. 27. Biroul are următoarele  atribuţii : 

a. prezintă Comisiei propunerea ordinii de zi a şedintelor; 
b. propune proiectul regulamentului de funcţionare a comisiei şi modificarea 

acestuia;  
c. stabileşte sarcinile ce revin deputaţilor din comisie; 
d. adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul mers al activităţii 

comisiei;  
e. constituie, dacă este necesar, subcomisii, desemnându-le misiunea, 

componenţa şi conducerea;  
f. organizează, la propunerea membrilor comisiei, şedinţe de consultări cu 

reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale şi profesionale, ai 
sindicatelor, ai administraţiei publice centrale şi/sau locale. 

g. aprobă prezenţa persoanelor interesate să ia parte la lucrările comisiei în 
condiţiile prevăzute la art. 140 alin. (1) teza a II-a. 
 
Art. 28. Hotărârile adoptate în şedinţa biroului sunt valabile numai în 

condiţiile participării a minimum 3 din cei 5 membri şi cu aprobarea prin 
majoritatea voturilor celor prezenţi. 

 
 
Art. 29. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

a. propune ordinea de zi a şedinţelor, prezentând comisiei lista cuprinzând 
toate iniţiativele legislative şi celelalte probleme de competenţa acesteia; 

b. conduce şedinţele Comisiei; 
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c. convoacă biroul comisiei pentru a stabili modalităţile de îndeplinire a 
activităţilor reglementate de art. 46 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

d. solicită Biroului Permanent şi/sau Camerei Deputaţilor modificarea 
justificată a termenului de depunere a raportului. 

e. stabileşte atribuţiile şi sarcinile personalului tehnic de specialitate al 
comisiei  

f. repartizează personalului tehnic de specialitate, spre documentare şi, după 
caz, spre rezolvare, memoriile, sesizările, cererile, solicitările primite din 
partea unor persoane fizice sau juridice sau din partea deputaţilor comisiei. 

g. poate propune, ca la lucrările Comisiei, în scopul realizării lor în bune 
condiţii, să ia parte şi alte persoane; 

h. propune participarea la lucrările comisiei a persoanelor fizice sau juridice 
invitate sau care solicită aceasta; 

i. aprobă lista de prezenţă a deputaţilor la lucrările comisiei; 
j. reprezintă Comisia în raporturile cu Guvernul, cu Biroul Permanent al 

Camerei şi cu celelalte  comisii; 
k. asigură coordonarea activităţilor Comisiei în exercitarea funcţiei de control 

asupra autorităţilor şi instituţiilor aflate sub control parlamentar;   
l. îndeplineşte alte atribuţii cerute de desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor 

Comisiei. 
m. solicită Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru activitatea 

comisiei şi a membrilor acesteia, personal de secretariat şi de specialitate, 
logistica necesară în vederea desfăşurării activităţii comisiei, autoturisme, în 
mod similar cu liderul de grup. 
 
 
Art.30. Vicepreşedinţii Comisiei îndeplinesc pe rând, atribuţiile 

preşedintelui în absenţa sau potrivit delegării date de către acesta. 
 
Art.31. Secretarii Comisiei au ca atribuţii următoarele: 

a. ţin evidenţa prezenţei membrilor comisiei; 
b. asigură redactarea actelor comisiei; 
c. numără voturile exprimate în şedinţele comisiei; 
d. urmăresc întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei; 
e. îndeplinesc orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţii Comisiei, 

ca urmare a dispoziţiilor biroului sau ale preşedintelui acesteia.  
 
 

Cap.V. DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR  COMISIEI 
 
Art.32.  Lucrările Comisiei se desfăşoară conform programului săptămânal 

de lucru, aprobat de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.  
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Art.33.  Preşedintele Comisiei, în acord cu Preşedintele Camerei Deputaţilor 
va urmări ca pe timpul desfăşurării sesiunilor, cel puţin o zi pe săptămână să fie 
consacrată exclusiv activitaţilor în Comisie.   

   
Art. 34. Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin 24 de ore 

înainte de către preşedintele acesteia, sau, în lipsa lui, de vicepreşedintele care îl 
înlocuieşte. 

 
Art.35. (1) Participarea deputaţilor la şedinţele Comisiei este obligatorie. In 

caz de absenţă  nejustificată de la lucrările Comisiei se aplică prevederile art.141 
alin. 3 din Regulamentul Camerei. 

(2) Deputatul care absentează de la lucrările Comisiei poate fi înlocuit 
de un alt deputat din acelaşi grup, pe baza împuternicirii scrise a liderului grupului 
parlamentar. 

 
Art.36.  (1) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele Comisiei , preşedintele 

are aceleaşi drepturi ca şi preşedintele Camerei şi poate aplica sancţiunile 
prevăzute la art.213 alin.1, lit.a), b), c) şi d) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 (2) În cazul în care un deputat săvârşeşte abateri deosebit de grave, 
preşedintele Comisiei va suspenda şedinţa şi va aduce cazul la cunoştinţa 
preşedintelui Camerei, care îl va supune discuţiei în Camera Deputaţilor, în 
vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de regulament.  
 

Art.37. (1). În timpul sesiunii, şedinţele Comisiei pot avea loc în acelaşi 
timp cu cele ale Plenului Camerei, pe baza aprobării date de Biroul Permanent, la 
solicitarea preşedintelui Comisiei. 
             (2) Şedinţele Comisiei nu pot avea loc concomitent cu şedinţele plenului 
dedicate votului final. 

 (3) Lucrările Comisiei se suspendă de drept în cazul în care preşedintele 
Camerei solicită  prezenţa deputaţilor la lucrările în plen. 

 
Art.38. Şedinţele Comisiei sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul 

acesteia prevede altfel. Comisia poate hotărî, cu votul majorităţii membrilor săi, 
invitarea la dezbateri a reprezentanţilor presei, precum şi condiţiile în care lucrările 
pot fi transmise la radio sau televiziune, dacă acest lucru nu aduce atingere unor 
interese de stat care recomandă păstrarea secretului acestor dezbateri. 

 
Art.39. Miniştrii, conducătorii celorlalte autorităţi publice au acces la 

lucrările Comisiei, iar în cazul în care li se solicită participarea, prezenţa lor devine 
obligatorie. Guvernul trebuie înştiinţat, prin preşedintele Comisiei, de data la care 
au loc şedinţele Comisiei.   
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Art.40. La şedinţele Comisiei au dreptul să participe deputaţii care au făcut 
propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia, precum şi la cererea preşedintelui 
Comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ. 

 
Art.41. Comisia poate invita să participe la şedinţă persoane interesate, 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi specialişti din partea unor 
autorităţi publice sau ai altor instituţii specializate. 

 
Art.42. Persoanele interesate şi reprezentanţii organizaţiilor  

neguvernamentale pot solicita participarea la lucrările Comisiei printr-o cerere care 
se aprobă de membrii Comisiei. 

 
Art.43.  Numai deputaţii care sunt membri ai Comisiei sau înlocuitorii 

împuterniciţi au drept de vot la lucrările Comisiei 
 
Art.44. Comisia poate hotarî, la propunerea Biroului Comisiei, a 

preşedintelui sau a unui deputat, limitarea duratei luărilor de cuvânt.  
 
Art.45. Deputaţii şi invitaţii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea 

supusă dezbaterii. În caz contrar preşedintele poate retrage cuvântul. Nimeni nu 
poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de Preşedinte. 

 
 Art.46. Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc în mod legal, este necesară 
participarea majorităţii membrilor ce o compun.  

 
Art.47. Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. 
 

 Art. 48. În cazul sesizării în fond, biroul comisiei stabileşte termene în care 
să îi fie remise avizele altor comisii, dacă este cazul. 

 
Art.49. (1) La începerea dezbaterii unui proiect de lege sau propunere 

legislativă aflate pe ordinea de zi, Comisia desemnează, la propunerea 
preşedintelui, unul sau mai mulţi raportori dintre membrii săi. 

    (2) Aceştia vor asigura redactarea raportului sau avizului Comisiei, 
care va fi supus aprobării acesteia. 

 
 Art.50.   Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără 
modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu modificări. 
De asemenea, în raportul Comisiei se va face referire la toate avizele celorlalte 
comisii care au examinat proiectul  de lege sau propunerea  legislativă respectivă, 
la toate amendamentele primite, la avizul Consiliului Legislativ şi la avizele altor 
autorităţi publice, dacă s-au întocmit asemenea avize. 
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 Art.51. În cazul în care Comisia examinează pe fond mai multe proiecte de 
lege şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte 
un singur raport. 
 
 Art.52.  Comisia îşi va depune raportul în termenul  stabilit  de către Biroul 
Permanent. Modificarea acestui termen poate fi aprobata numai de Camera 
Deputatilor. 
 
 Art.53. In cazul în care, în urma dezbaterilor în plen intervin modificări 
importante pentru conţinutul proiectului, acesta se poate trimite pentru reexaminare 
comisiei  sesizate în fond, care îl va lua în dezbatere cu celeritate şi va prezenta un 
raport suplimentar. 
 
 Art.54.  Un raport suplimentar poate fi redactat şi în condiţiile în care Biroul 
Permanent cere comisiei să ia în considerare unele propuneri sau observaţii ale 
iniţiatorului sau ale altor organisme cu competenţă în domeniu, înainte de 
dezbaterea în plen a proiectului sau propunerii legislative.  
 
 Art.55.  Comisia poate ţine şedinţe comune cu alte comisii permanente, cu 
aprobarea Biroului Permanent, care va stabili cu acest prilej în ce mod se va 
asigura conducerea lucrărilor. În acest caz, Comisia va întocmi un raport sau aviz  
comun. 
 
 Art.56. (1)  Comisia  poate porni o anchetă, în cadrul competenţei sale, 
privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de administraţia publică, cu 
încuviinţarea Camerei Deputaţilor. 
 (2) Pentru obţinerea încuviinţării, Comisia va prezenta o cerere scrisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, adoptată cu votul majorităţii 
membrilor săi, în  care vor fi enunţate materiile  ce formează obiectul anchetei, 
scopul ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul Comisiei  va fi 
prezentat  Camerei Deputaţilor. 
 

Art.57. Votul este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, pe baza hotărârii 
Comisiei, se poate recurge şi la vot secret. 

 
Art.58. (1) La sfârşitul şedinţelor Comisiei se încheie procese – verbale, 

care pot fi consultate de deputaţi. 
    (2) La sfarşitul fiecărei şedinţe, prin grija biroului Comisiei se redactează 

un comunicat de presă. 
    (3) Sinteza lucrărilor Comisiei se publică săptămânal în Monitorul Oficial 

al României, Partea a II-a. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul 
votului asupra articolelor şi proiectelor de lege, numele şi prenumele celor absenţi. 

    (4) Comisia, în cazuri justificate, poate hotărî stenografierea dezbaterii 
acesteia. 
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Cap.l VI. DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art. 59.  În faţa comisiei, odată pe sesiune, ministrul prezintă un raport de 
activitate şi strategie specifică ministerului. 
  
 Art. 60. Reglementările prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru 
membrii comisiei, cât şi pentru personalul tehnic de specialitate al comisiei. 
 

Art. 61. Prevederile prezentului Regulament pot fi modificate sau 
completate cu propuneri iniţiate de deputaţi, după dezbaterea şi aprobarea în plenul 
Comisiei. 
 

Adoptat în şedinţa Comisiei din data de 15 aprilie 2009.   
 

 


