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SINTEZA
şedinţei Comisiei din 02 februarie 2005
La lucrările Comisiei din data de 02 februarie 2005 au fost prezenţi 10 deputaţi.
Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. vicepreşedinte Dan Nica.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind stimularea industriei
de tehnoloiga informaţiei
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
În şedinţa din data de 02.02.2005 membrii Comisiei au luat în discuţie proiectul de
Lege privind stimularea industriei de tehnoloiga informaţiei în vederea adoptării unui punct
de vedere care să fie prezentat ulterior Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru
elaborarea raportului comun împreună cu această comisie.
Dl. vicepreşedinte Dan Nica a atras atenţia asupra inadvertenţei datei de intrare în
vigoare a legii, prevăzută în art. 4 şi a propus modificarea termenului în mod corespunzător.
Legat de acest aspect, dl. vicepreşedinte C. Buzea a propus discutarea acestui articol
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci pentru a se găsi o formulă adecvată.
Dl. deputat I. Ghişe a propus de asemenea modificarea cuantumului prevăzut ca
venituri anuale la o sumă care să asigure existenţa a cel puţin 3 societăţi comerciale
beneficiare ale scutirii de la plata impozitului pe profit prevăzute în proiectul de lege.
Membrii Comisiei au decis în final stabilirea unei şedinţe comune îmrepună cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, şi prezentarea acestor observaţii cu acea ocazie.
Dl. vicepreşedinte Dan Nica a propus în continuarea şedinţei examinarea în cadrul
Comisiei a ultimelor reglementări în domeniul societăţii informaţionale adoptate la nivelul
Uniunii Europene şi a modului în care aceste reglementări au fost adoptate în România,
pentru a stabili o strategie de lucru pentru următoarea perioadă în vederea adaptării legislaţiei
româneşti în mod corespunzător. În acest sens, dl. vicepreşedinte Dan Nica a propus ca într-o
primă etapă membrii Comisiei să analizeze stadiul implementării legislaţiei comunitare în
România prin comparaţie cu statele membre ale Uniunii Europene, urmând ca ulterior să aibă
loc un proces de consultare cu instituţiile implicate în acest proces şi cu reprezentanţii
asociaţiilor profesionale din domeniu pentru a stabili o strategie de acţiune în vederea
eliminării eventualelor decalaje.
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