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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                          28 ianuarie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 28 ianuarie 2013 

La lucrările ședinței comune a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, industrii și servicii din Senat  

din 28 ianuarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Șcheau, Răzvan Ionuț 

Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Titi Holban, Valerian Vreme, Cornel Mircea 

Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Iusein Ibram, Sorin Mihai Grindeanu, 

Ionuț Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Vasile Gliga, Daniel Iane, Cornelia Negruț. 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Lucian Iliescu, preşedintele Comisiei 

economice, industrii și servicii din Senat.  

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Plx nr.2/2013 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 - Anexa nr. 3/28 
(TITULAR: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ) 

 

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, Anexa nr.3/28 (TITULAR: 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ). 

La dezbaterile care au avut loc pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2013 au participat, din partea Ministerului pentru Societatea Informaţională, domnul ministru 

Dan Nica, doamna Diana Voicu – director și doamna Mihaela Dăneț – director economic.  

Ministerul pentru Societatea Informaţională acționează pentru crearea unei societăți care 

să includă accesul tuturor cetățenilor, prin creșterea capacității de utilizare a serviciilor 

societății informaționale, reformarea modelelor operaționale la nivelul administrațiilor 

publice și creșterea eficienței operaționale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor 
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informaționale și comunicaționale, respectiv creșterea competitivității la nivelul mediului de 

afaceri prin utilizarea avansată a TIC. 

Prioriţăţile pe termen mediu ale MSI sunt: 

1. Crearea condițiilor pentru realizarea unui stat  funcțional, modern, performant și 

interactiv, prin regândirea proceselor și procedurilor asociate actului de guvernare pe 

baza utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor; 

2. Agenda Digitală care definește rolul esențial pe care domeniul tegnologiei informației 

și comunicațiilor îl joacă în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Sursele de finanțare sunt: bugetul de stat – 98,66%, fonduri externe nerambursabile – 

1,34%. 

Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte calitatea de Organism 

Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) pentru implementarea 

Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa III –2007-

2013, precum şi de beneficiar pentru mai multe proiecte aprobate, după cum urmează: 

- RoNET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele 

defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale; 

- Dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor; 

- Dezvoltarea BRIDGE PKI; 

- Extindere SEAT prin asigurarea de facilități de interoperabilitate cu unitățile 

administrației publice centrale ce operează în coordonarea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii; 

- Extindere SEAP prin trecerea la un sistem dinamic și oferirea de facilități de 

interoperabilitate pentru utilizatorii sistemului; 

- Sistemul națioal de combatere a criminalității informatice “CYBER CRIME”; 

- eCodex – eJustice Communication via Online Data Exchange; 

- Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și contolul proiectelor 

gestionate de OPSI. 

Ministerul pentru Societatea Informaţională, pentru perioada 2013-2016, are în vedere 

următoarele programe şi proiecte de investiţii: 

 Agenda Digitală pentru România 

- Realizarea interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice la 

nivel național în coordonare cu strategia europeană, în vederea eficientizării 

activităților publice, în sensul orientării pe servcii electronice destinate cetățenilor 

precum și în vederea implementării serviciilor publice trans-europene; 

- Implementarea unui sistem centralizat de autentificare și identificare unică a 

utilizatorilor; 
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- Implementarea tehnologiilor de tip Cloud la nivelul instituțiilor publice; 

- Aplicarea inițiativei europene Open Data; 

- Stimularea generării de conținut digital relevant pentru România; 

- Dezvoltarea unui cadru strategic privind combarea criminalității informatice și de 

creștere a încrederii cetățenilor în utilizarea tehnologiei informației; 

- Formarea de competențe digitale de bază pentru cetățenii României cu accent pe 

categoriile dezavantajate; 

- Inițierea de programe de cercetare-inovare în domeniul IT&C cu un caracter 

predominant aplicativ, bazate pe nevoile industriei; 

- Îmbunătățirea rețelelor de comunicații în bandă largă, și dezvoltarea de rețele de 

comunicații în bandă largă în zone defavorizate pentru a îmbunătăți 

disponibilitatea serviciilor electronice pentru cetățeni. 

 Proiectul “Economia bazată pe Cunoaștere” – contribuie la extinerea accesului la 

tehnologiile informaționale și de comunicații modern și la îmbunătățirea cunoștințelor 

de utilizare a calculatorului pentru cetățenii comunităților selectate, dezvoltarea și 

promovarea serviciilor de e-government, modernizarea procesului educațional precum 

și la promovarea comerțului electronic și adoptarea soluțiilor inovative în mediul de 

afaceri. 

La Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților a fost 

depus un amendament formulat de către domnul deputat Valerian Vreme. Acest amendament 

prevede alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică CERT-RO, suma fiind necesară pentru finalizarea investiției, prin 

punerea în aplicare a HG nr.494/2011. Această investiție este motivată de evoluțiile din 

domeniul securității ciberneticii și a înmulțirii atacurilor cibernetice înregistrate în ultimul 

timp de mediul virtual românesc. Sursa de finanțare pentru acestă investiție fiind bugetul 

Ministerului pentru Societatea Informațională. 

În urma votului exprimat de membrii celor două comisii, amendamentul a fost respins. 

La finalul dezbaterilor care au avut loc, comisiile reunite au hotărât, cu 11 voturi pentru, 2 

împotrivă și 4 abțineri, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind bugetul de stat pe 

anul 2013, Anexa nr. 3/28 (TITULAR: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA 

INFORMAŢIONALĂ). 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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