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AVIZ COMUN 
 

asupra Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, trimis de Guvern. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege, 
menţionat mai sus, în şedinţa din 28 ianuarie 2013. 
 Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele acestuia cu privire la proiectul de 
buget al Ministerului pentru Societatea Informaţională. 
 La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului pentru Societatea 
Informaţională. 
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele la acesta cu privire 
la proiectul de  buget al  Ministerului pentru Societatea Informaţională a fost avizat favorabil. 

Amendamentele respinse sunt redate în anexa la prezentul Aviz. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul sau iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
  PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
 
 Deputat Daniel Vasile OAJDEA        Senator Lucian ILIESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

asupra proiectului de Legii bugetului de stat pe anul 2013 
Anexa nr. 3/28 - Ministerul pentru Societatea Informaţională 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1 Anexa3/28 
Ministerul pentru Societatea 
Informatională 
 

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru 
Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
CERT-RO, necesari pentru finalizarea 
investiției. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Vreme Valerian 

Suma este necesară pentru 
finalizarea investiției, pentru 
punerea în aplicare a 
HG494/2011. Această 
investiție este motivată de 
evoluțiile din domeniul 
securității  ciberneticii și a 
înmulțirii atacurilor 
cibernitice înregistrate în 
ultimul timp de mediul virtual 
românesc.  
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului pentru 
Societatea Informatională 
 

 

 


