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CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
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Bucureşti
24-27 ianuarie 2005

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 24- 27 ianuarie 2005
La lucrările Comisiei din data de 24 ianuarie 2005 au fost prezenţi 7 deputaţi.
La lucrările Comisiei din data de 25-28 ianuarie 2005 au fost prezenţi 8 deputaţi.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu
privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18
noiembrie 2001
2.
Adresa nr. 27/23/11/2004 din partea APDETIC înregistrată la Camera Deputaţilor cu
nr. 4126/30.11.2004
3.
Adresa Fujitsu Computers Siemens şi Softwin înregistrată la Camera Deputaţilor cu
nr. 239/18/01/2005
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
1.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de Lege pentru
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi
fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001, în şedinţa din 25
ianuarie 2005. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
2.
În şedinţa din data de 24.01.2005, Comisia a luat în discuţie adresa nr. 27/23/11/2004
transmisă de către Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor, referitoare la aplicarea Legii nr.285/2004 în ceea ce priveşte
mecanismele de stabilire a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată.
Pentru soluţionarea acestei adrese, membrii Comisiei au hotărât transmiterea unei
adrese către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor prin care se solicită următoarele
informaţii: situaţia plăţilor efectuate până acum de către fabricanţii şi importatorii de
suporturi sau aparate cu titlu de remuneraţie compensatorie pentru copia privată; situaţia
repartizării către beneficiari a sumelor încasate cu titlu de remuneraţie compensatorie pentru
copia privată; care este stadiul negocierilor prevăzute la art.131 – 1313 din Legea
nr.285/2004; lista persoanelor ce alcătuiesc corpul de arbitri şi pregătirea profesională a
acestora.
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Cu ocazia analizării Legii nr.285/2004 membrii Comisiei au constatat că se impune
amendarea acesteia pentru eliminarea neclarităţilor care duc la blocarea procesului de
negociere. Dl. deputat Dan Nica a propus înlocuirea corpului de arbitri de pe lângă ORDA cu
arbitrajul existent la Camera de Comerţ şi Industrie, precum şi supunerea organismelor de
gestiune colectivă unui control efectuat de Ministerul Finanţelor Publice.
De asemenea, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus amendarea art. 34 în sensul
folosirii sintagmei “aparate de sine stătătoare concepute în scopul realizării de copii private”,
noţiune care ar elimina ambiguităţile existente în momentul de faţă în procesul de negociere.
3.
Referitor la punctul 3 al ordinii de zi, companiile Fujitsu Computers Siemens şi
Softwin solicită Comisiei sprijinul pentru oprirea atribuirii directe a extinderii proiectului SEI
şi asigurarea accesului liber tuturor companiilor româneşti şi străine interesate de implicarea
în acest proiect, prin organizarea unei licitaţii publice conform legilor în vigoare.
Având în vedere atribuţiile Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
definite în Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei consideră că această cerere
îşi poate găsi rezolvare prin direcţionarea solicitării către organele jurisdicţionale competente.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. Varujan Pambuccian

Răzvan Bobeanu
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