
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                               15 - 17 decembrie  2009 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din  15- 17 decembrie  2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia 

Vasile, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, Florin Serghei Anghel, 

Adrian Bădulescu, Cazan Mircea, Liana Dumitrescu, Farago Petru,Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. A fost absent Dan Nica. 

Şedinţele Comisiei din data de 15-17 decembrie au fost conduse de domnul preşedinte 

Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative privind Registrele 

Electronice Naţionale. 

2. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative privind cadrul naţional 

de interoperabilitate. 

3. Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative privind măsurile minime 

de securitate ale sistemelor informatice din administraţia publică. 

4.  Studiu cu privire la elaborarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

 

La propunerea domnului preşedinte Relu Fenechiu s-a aprobat luarea în discuţie spre 

analiză în vederea finalizării şi depunerii la Biroul Permanent a propunerilor prezentate la 
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punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, urmând ca punctele 1 şi 4 să fie supuse atenţiei membrilor 

comisiei la una din şedinţele ulterioare. 

Referitor la punctul 2 al ordinei de zi: Propunere legislativă privind cadrul naţional 

de interoperabilitate s-a supus analizei ultima versiune a propunerii legislative. Prin 

introducerea interoperabilităţii sistemelor informatice se asigură posibilitatea diversificării 

serviciilor furnizate pe cale electronică pe baza eliminării barierelor datorate utilizării de 

soluţii proprietar sau captive şi se asigură reutilizarea sistemelor deja aflate în activitate, fără 

a fi nevoie de reproiectarea acestora. Interoperabilitatea aduce o flexibilitate şi o eficienţă mai 

mare sistemului electronic de guvernare, motiv care a stat la baza elaborării acestei propuneri 

legislative. 

Propunerea legislativă elaborată de majoritatea membrilor Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.  

Referitor la punctul 3 al ordinei de zi: Propunere legislativă privind măsurile 

minime de securitate ale sistemelor informatice din administraţia publică.  
Propunerea legislativă elaborată  reglementează sistemul de măsuri de securitate ale 

sistemelor informatice şi modalitatea de punere  în aplicare a sistemului de măsuri de 

securitate prin stabilirea claselor şi măsurilor de securitate. Cu cât Societatea Informaţională 

devine tot mai importantă, asigurarea securităţii atât pentru infrastructură cât şi pentru 

informaţiile care circulă pe ea, reprezintă un punct critic. Pentru ca Internetul să fie un mediu 

de încredere al Societăţii Informaţionale, trebuie să devină disponibil, informaţia transmisă 

sau memorată să fie plasată confidenţial şi trebuie să ne asigurăm cine este autorul unei 

informaţii şi că aceasta nu a fost alterată. 

În urma reanalizării în cadrul comisiei a ultimei versiuni, s-a hotărât depunerea 

propunerii legislative  elaborată de majoritatea membrilor Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.  

În cadrul şedinţelor membrii comisiei au hotărât că în momentul în care aceste 

propuneri vor intra în comisie, spre dezbatere în vederea adoptării lor de către Camera 

Deputaţilor, care are rol de cameră decizională în această speţă, ambele propuneri vor fi 

discutate cu asociaţiile reprezentative din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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