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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                   04-06 mai 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  04-06 mai 2010 

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi:, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, 

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

Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Matei Radu 

Brătianu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Valerian Vreme, 

vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PL.x nr.157/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti - aviz; 

 2. PL.x nr.200/2010 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia 

privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

(EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 şi la Protocolul privind privilegiile şi 

imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

(EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 - raport. 

La lucrările Comisiei a participat domnul Marius Fecioru, secretar de stat 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 
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1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul Permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti. 

În cadrul discuţiilor, membrii Comisiei şi-au exprimat părerea că se impune 

implicarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerului 

Justiţiei în elaborarea Normelor metodologice privind procedura de implementare a 

sistemului informatic şi de raportare a datelor, datorită faptului că este absolut necesară o 

expertiză de specialitate atât pentru stabilirea conţinutului registrului electronic de 

publicitatea a scoaterii la vânzare a bunurilor supuse executării silite, cât şi pentru 

probleme legate de omologarea şi funcţionarea sistemului informatic.  

Domnul Marius Fecioru, secretar de stat Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, a susţinut amendamentul propus prin care se implica MCSI în elaborarea 

normelor metodologice privind procedura de implementare a sistemului informatic şi de 

raportare a datelor. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, 

cu amendamentele prezentate. 

 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, în procedură obişnuită,  cu proiectul de Lege pentru aderarea României 

la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor 

Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 şi Protocolul privind 

privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor 

Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
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prima Cameră sesizată. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  

face parte din categoria legilor ordinare. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru politică externă şi 

Consiliul Legislativ au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea României la Convenţia 

privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

(EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 şi la Protocolul privind privilegiile şi 

imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 

(EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986. 

Statutul României de stat membru cu drepturi depline va da posibilitatea 

societăţilor de stat şi celor private să participe la licitaţii pentru programele şi proiectele 

de cercetare-dezvoltare sau cele operative ale EUMETSAT prin care se vor putea accesa 

fonduri importante. Totodată imaginile satelitare vor putea fi folosite la luarea unor 

decizii în cazul poluărilor atmosferice accidentale, a incendiilor de pădure sau a 

inundaţiilor provocate de râurile mari. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul 

de lege în şedinţe separate. 

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

membrilor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de 

lege. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                                Valerian Vreme 
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