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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 - 9 septembrie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 septembrie 2014 au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, Sorin 
Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif 
Moldovan, Varujan Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, 
Valerian Vreme. Au fost absenţi: Oajdea Daniel Vasile, Murgu Neagu, Ciolacu  Ion-
Marcel, Ciurariu Florin, Dinita Ion, Titi Holban, Ion Şcheau. La lucrarile din 9 
septembrie 2014 au fost prezenti: Oajdea Daniel Vasile, Vasile Ghiorghe Gliga, Murgu 
Neagu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Ciolacu  Ion-Marcel, 
Dinita Ion, Titi Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Ciurariu Florin,  Ion Şcheau. 
 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Plx.263/2014 - Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a Românie; 
2. Plx.304/2014 - Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor 

dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter 
personal; 

3. Diverse. 
 

 
1. Plx.263/2014 - Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României 
 

 În data de 8 septembrie 2014 a avut loc şedinşa comună a Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  şi a Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 
preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, din partea Serviciului 
Român de Informaţii, domnul Cosmoiu Florin şi domnul General Dumitru Dumbravă. 
 În data de 8 iulie 2014 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 
transmis pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională un raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 
 În cadrul şedinţei comune s-au discutat amendamentele aflate în divergenţă între 
cele două comisii. 

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi a membrilor prezenţi, să se supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor, 
raportul comun de adoptare asupra proiectului de Lege privind securitatea cibernetică a 
României, cu amendamentele. 
 
 

2. Plx.304/2014 - Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor 
dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter 
personal. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi completarea 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu prevederi care să permită oricărei peroane fizice sau juridice, în 
considerarea calităţii de reclamantă într-o cauză judiciară, ca direct sau prin reprezentant 
să obţină date cu caracter personal cu privire la persoana chemată în judecată. Propunerea 
se fundamentează pe prevederile art.194 lit. a) din Codul de procedură civilă. 

Iniţiatorii susţin că, impunând prin lege obligaţia în sarcina reclamantului de a 
indica în cuprinsul cererii de chemare în judecată codul numeric personal al părţii adverse 
sub sancţiunea anulării cererii, fără a i se permite şi obţinerea acestor date, reprezintă o 
împiedicare a reclamantului de valorificare a drepturilor şi intereselor sale legitime şi o 
încălcare a liberului acces la justiţie.    

În urma dezbaterilor propunerii legislative, membrii Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 
să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în 
materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal din următoarele 
considerente: 
 În redactarea art.194 lit. a) din Codul de procedură civilă legiuitorul a manifestat 

prudenţa necesară pentru ca, pe de o parte să asigure un conţinut complet cererii 
de chemare în judecată care să permită identificarea completă a părţilor şi ulterior 
punerea în executare a măsurilor dispuse iar, pe de altă parte, pentru a permite 



exercitarea acţiunii civile şi în acele cazuri în care unele dintre datele de 
identificare nu sunt cunoscute de reclamant. Sub acest al doilea aspect, subliniem 
precizarea expresă: “în măsura în care acestea (elementele de identificare) sunt 
cunoscute de reclamant”; 

 Pentru scopurile rezultate din desfăşurarea procesului judiciar, în acest moment se 
pot transmite copii pentru uzul instanţelor de judecată, însă la solicitarea acestora. 
Eliberarea extraselor de acte de stare civilă oricărei persoane care, prin simpla 
calitate de parte într-un proces, ar dobândi dreptul de a primi copii de pe actele de 
stare civilă cu privire la oricare dintre celelalte părţi, ar putea constitui o încălcare 
a dreptului la viaţă privată şi ar face inutile celelalte garanşii legale ce ocrotesc 
acest drept fundamental. 

 
 

3. Diverse. 
 
În data de 9 septembrie 2014 domnii deputaţii Mircea Vasile Cazan, Florin Ciurariu, 

Daniel Iane aparţinând Grupului parlamentar al PNL  şi  domnul deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean aparţinând Grupului parlamentar PDL, au transmis Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor o adresă prin care se solicită ca în conformitate 
cu art.54 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, invitarea ministrului 
pentru societatea informaţională, domnului Alexandru Răzvan Cotovelea pentru a 
prezenta raportul de activitate şi strategia ministerului. Solicitarea se fundamentează pe 
nevoia de transparenţă în acest domeniu atât de sensibil, precum şi pe nevoia de a afla 
deciziile strategice ale domnului ministru, şi implicaţiile acestor  decizii asupra sectorului 
de activitate coordonat. 

Având în vedere faptul că ordinea de zi pentru săptămâna 15 -19 septembrie 2014 a 
fost stabilită de comun acord cu preşedintele ANCOM, domnul Cătălin Marinescu, 
membrii comisiei au hotărât să se transmită în următoarea săptămână o invitaţie domului 
ministru pentru a participa la şedinţa comisiei în vederea prezentării raportului de 
activitate şi strategia Ministerului pentru Societatea Informaţională. 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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