PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
3, 4 şi 6 decembrie 2007

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 3, 4 şi 6 decembrie 2007
La lucrările Comisiei din 3, 4 şi 6 decembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Marian Hoinaru, Doina Micşunica
Dreţcanu, Ibram Iusein, Attila Kovacs, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi
Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Valeriu Alexandru Ungureanu, Cătălin Ovidiu
Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Cristian Ilie, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan
Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan
Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Proiect de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru
stimularea utilizării tehnologiei informaţiei
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind
interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18
octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. director Ionuţ Negrescu şi dna.
consilier Cristina Pruteanu (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei)
În urma dezbaterilor din şedinţele anterioare ale comisiei, membrii comisiei au
aprobat amendamentele propuse de dl. deputat V. Ungureanu la proiectul de Lege privind
emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei.
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În acest sens a fost întocmit un raport preliminar care a fost transmis spre ştiinţă Comisiei
pentru industrii şi servicii, urmând să se stabilească de comun acord data la care vor avea loc
dezbaterile în vederea elaborării raportului comun.
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată spre avizare
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind
interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a semnalat în textul ordonanţei sunt precizate tehnologii
de localizare şi comunicaţii mobile, ceea ce încalcă principiul neutralităţii tehnologice.
Membrii comisiei au constatat că nu există avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei privind aspectele tehnice pe care le implică punerea în aplicare a proiectului de
lege, aspect semnalat şi de reprezentanţii ministerului prezenţi la dezbateri.
Dl. deputat Dan Nica a semnalat faptul că nu au fost făcute precizări asupra regimului
de autorizare a operatorilor sistemelor electronice de tarifare şi asupra identificării
administratorilor infrastructurii rutiere care ar avea rolul de a asigura interoperabilitatea
echipamentelor şi comunicarea cu celelalte sisteme aflate în exploatare în Uniunea
Europeană. De asemenea, nu există precizări cu privire la „emitenţii de mijloace de plată”
care oferă serviciul de tarifare electronică şi nici cu privire la garantarea securităţii efectuării
plăţilor electronice prin sistemele electronice de tarifare. Totodată a atras atenţia asupra
pericolului producerii de interferenţe perturbatoare în funcţionarea sistemelor în lipsa unui
cadru de reglementare corespunzător.
Faţă de cele semnalate în cursul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât înaintarea
unei adrese către Biroul Permanent prin care să se solicite amânarea termenului de depunere a
raportului şi sesizarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru
elaborarea raportului comun asupra proiectului de lege, astfel încât să se poată constitui un
grup de lucru la care să participe şi specialiştii Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei pentru a asigura buna aplicare a legii.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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