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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                    20 - 22 aprilie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 20-22 aprilie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei 

Anghel, , Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram 

Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, 

Viorel Arion . 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului 

de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România - PL.x 

167/2010. 

2.  Întâlnire reprezentanţi IBM 
 

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 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România – PL.x  167/2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 şi prevede, printre altele, introducerea rovinietei 

electronice începând cu data de 1 august 2010.  

Introducerea acestui sistem şi a conceptului de rovinietă electronică va permite: 

achitarea prin mijloace electronice a tarifului de utilizare; crearea bazei de date cu 

vehiculele pentru care a fost achitat şi este valabil tariful de utilizare; simplificarea 

procedurii de control, prin utilizarea de sisteme de monitorizare a reţelei de drumuri 

naţionale din România, în regim permanent şi eliminarea autocolantului marcă-cupon. 

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

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul 

de  lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendarea definiţiei sistemului 

informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, în sensul utilizării 

noţiunii de mijloace electronice. Acest amendament se bazează pe faptul că sintagma 

mijloace informatice este restrictivă şi nu include comunicaţiile electronice, iar în 

legislaţia de specialitate, corelată cu legislaţia comunitară, este utilizată sintagma 

mijloace electronice. În susţinerea acestui amendament s-a menţionat faptul că această 

sintagmă este deja definită şi utilizată în art.3, lit.o din OUG 34/2006 privind achiziţiile 

publice, astfel: utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date 

care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin 

alte mijloace electromagnetice. 

 

2. La solicitarea conducerii companiei IBM România, în data de 21 aprilie a avut loc 

o întâlnire între membrii Comisiei şi reprezentanţii companiei, conduşi de domnul 

director general Mihai Tudor, care, în deschidere, a făcut o prezentare a companiei. 

Conform prezentării, compania IBM este unul dintre cei mai mari furnizori IT din lume, 

soluţiile şi serviciile IBM acoperind, în principal, următoarele domenii: servicii 

financiare, sănătate, guvern, automobile, telecomunicaţii, educaţie. IBM România are 
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sedii la Bucureşti, Braşov, Iaşi şi Timişoara, şi două centre de cercetare-inovare cu sediile 

în Bucureşti.  

Domnul vicepreşedinte Valerian Vreme a dorit să afle punctul de vedere al 

reprezentanţilor IBM referitor la: legea educaţiei, legislaţia referitoare la încurajarea 

investitorilor străini în domeniul IT, existenţa unor proiecte comune cu Guvernul 

României. Domnul Mihai Tudor consideră că sistemul educaţional românesc ar trebui să 

se alinieze la cerinţele industriei şi, în consecinţă, ar fi necesară modificarea curriculei. În 

sprijinul sistemului educaţional, IBM finanţează două programe de master, oferă burse 

pentru studenţii din anii terminali şi oferă asistenţă studenţilor în vederea elaborării 

lucrărilor de licenţă şi disertaţia. Referitor la al doilea subiect, domnul Mihai Tudor 

consideră că statul român a implementat soluţii stimulatoare pentru dezvoltarea industriei 

de IT, cum ar fi eliminarea impozitului de venit pentru dezvoltatorii de software, dar 

acest lucru nu este suficient promovat la nivelul comunităţii internaţionale din domeniul 

IT. În ceea ce priveşte colaborarea cu autorităţile guvernamentale, au fost menţionate 

blocajele existente în sistemul de achiziţii publice, precum şi unele ambiguităţi referitoare 

la formularele care stau la baza încheierii contractelor de achiziţii publice. IBM oferă 

ministerelor servicii de consultanţă pe probleme IT. 

 În discuţiile care au avut loc, domnul deputat Varujan Pambuccian a semnalat 

faptul că prin implementarea Sistemului Bologna s-a creat o disfuncţionalitate în 

aplicarea legislaţiei privind scutirea de la plata impozitului în cazul dezvoltatorilor de 

produse software, deoarece acest sistem a permis facultăţilor eliberarea de diplome de 

absolvire pentru specializări care nu sunt cuprinse în actualul ordin ministerial privind 

scutirea de impozit. În consecinţă, propune finalizarea demersurilor privind modificarea 

listei de specializări. Totodată, domnul deputat propune înfiinţarea unor centre de educare 

IT pentru copii, în care IBM ar putea participa cu echipamente şi cu susţinerea financiară 

a unor profesorii, locaţiile urmând a fi puse la dispoziţie de către primării. 

 Doamna deputat Liana Dumitrescu a propus continuarea discuţiilor pe problemele 

legate de crearea centrelor de cercetare.  

 Ideea înfiinţării centrelor de formare IT pentru tineri a fost susţinută şi de domnul 

deputat Adrian Bădulescu, care a atras atenţia că legislaţia actuală permite realizarea de 



 4

parteneriate public-privat, dar acest lucru nu este suficient cunoscut de către cele două 

părţi. 

 În finalul discuţiilor, reprezentanţii IBM şi-au oferit disponibilitatea de a prezenta 

Comisiei sugestii din zona mediului de afaceri care să poată fi folosite în cadrul activităţii 

de legiferare din domeniul IT. 

 

 

 

  

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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