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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                                Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                                16 - 18 noiembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  16 - 18 noiembrie 2010 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 16-18 

octombrie 2010 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan 

Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Liana 

Dumitrescu, Valerian Vreme.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1.  PL.x. nr.606/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

2. PL.x. nr.631/2010 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la Sistemul de 

Informaţii privind Vizele; 
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3. PL.x. nr.635/2010 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996; 

4. PL.x. nr.644/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

 

1. PLx 606/2010 - Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

OUG nr.76/2010 a fost emisă în scopul flexibilizării sistemului achiziţiilor publice, cu 

asigurarea funcţionării acestuia, în limitele stabilite prin directivele UE în domeniu. Impactul 

principal al modificărilor propuse este de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene, 

prin fluidizarea şi eficientizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de 

soluţionare a contestaţiilor. Prin această ordonanţă au fost armonizate şi pragurile valorice 

aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor,  prevăzute în Regulamentului 2009/1177/CE. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

2. PL.x. nr.631/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii privind Vizele. 

Acest proiect de lege înfiinţează Sistemului Naţional de Informare privind Vizele (SNIV), 

care va constitui un nou instrument pentru îmbunătăţirea controlului asupra graniţei externe, 

stabilirea de standarde comune cu privire la administrarea frontierelor, administrarea unei politici 
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comune în domeniul vizelor precum şi îmbunătăţirea cooperării consulare pentru prevenirea 

ameninţărilor la adresa securităţii interne a fiecăruia dintre statele membre.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente. Pentru avizarea favorabilă a 

acestui proiect de lege, membrii comisiei au considerat că este necesară reformularea textului, în 

sensul eliminării acelor articole care reprezintă o copiere incompletă sau cu modificări a unor 

articole din Regulamentul VIS, deoarece, în conformitate cu regulile UE, regulamentele nu se 

transpun în legislaţia naţională, ci sunt aplicate ca atare în statele membre.  

Amendamentele propuse vizează terminologia folosită şi soluţii pentru respectarea 

principiilor enunţate în Decizia 2004/512/CE, Decizia 2008/633/CE, Decizia 2006/602/CE, 

precum şi în Regulamentul 2008/676/CE (Regulamentul VIS). De asemenea, au fost sesizate 

aspecte privind depăşirea competenţei Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, aspecte privind definirea incompletă a atribuţiilor autorităţilor naţionale 

competente, precum şi aspecte referitoare la reglementarea activităţilor legate de prelucrarea 

automată a datelor.  

 

3. PL.x. nr.635/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

OUG nr.64/2010 îşi propune asigurarea siguranţei tranzacţiilor imobiliare şi accesul rapid 

la informaţie, în scopul creării premiselor dezvoltării pieţei imobiliare şi a creditului ipotecar, 

având ca efect dezvoltarea investiţiilor în mediul rural şi urban, şi, implicit, o creştere economică. 

Acest act normativ prevede faptul că, odată cu deschiderea cărţilor funciare din oficiu, registrele 

de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate 

imobiliară se vor înlocui cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu o serie amendamente legate de respectarea 

terminologiei utilizate în legislaţia din domeniul IT&C, precum şi de necesitatea utilizării unei 

semnături electronice extinse atât pe cererile electronice de înscriere, cât şi pe comunicările 

încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri. De asemenea, este necesar ca atât 
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primarii, cât şi echipele de realizare a lucrărilor, să aibă obligativitatea respectării prevederilor 

legislaţiei referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. 

 

4. PL.x. nr.644/2010 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

Conform celor prezentate de către iniţiatorul acestei propuneri legislative, necesitatea 

modificării şi completării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 constă în adoptarea 

unor măsuri imediate pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, 

existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor 

europene, ceea ce poate duce la amânarea sau întârzierea implementării unor proiecte de investiţii 

majore cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.  

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 

membrii au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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