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şi Comunicaţiilor

Bucureşti
08 – 10 februarie 2005

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 08 – 10 februarie 2005
La lucrările Comisiei din data de 08 şi 09 februarie 2005 au fost prezenţi 13 deputaţi.
La lucrările Comisiei din data de 10 februarie 2005 au fost prezenţi 12 deputaţi.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Strategia privind prelucrarea datelor fără utilizarea hârtiei
2. Adresa 171/04/02/2005din partea S.C. INES GROUP S.R.L.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
Comisia a fost sesizată în data de 08.02.2005 spre dezbatere şi avizare în procedură de
urgenţă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
104/2004 pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, P.L. X10/07.02.2005.Comisia a examinat proiectul de lege şi în urma dezbaterilor, a hotărât, cu
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Membrii Comisiei au luat în discuţie sesizarea S.C. INES GROUP S.R.L. prin care se
solicită sprijinul în medierea unei situaţii conflictuale apărute între această societate şi RCSRDS şi în urma dezbaterilor au constatat că atribuţiile Comisiei pentru Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor definite în Regulamentul Camerei Deputaţilor nu includ
competenţe de soluţionare a unor litigii între două societăţi comerciale. În acest sens, s-a
hotărât transmiterea unei adrese prin care se sugerează direcţionarea solicitării către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi organele jurisdicţionale competente.
Dl. vicepreşedinte Dan Nica a sesizat Comisia cu privire la faptul că în această
perioadă la Senat se află în proces de dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare. Dl.
vicepreşedinte Dan Nica atrage atenţia asupra faptului că prin prevederile art.17 lit.k) şi m)
ale acestei ordonanţe este impusă o cotă de 5% din încasările realizate de agenţii economici
din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată, respectiv o cotă de 10% din
valoarea marcajelor distinctive aplicate vidoegramelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi
a programelor pentru calculator. Membrii Comisiei au hotărât să se solicite ministerelor
semnatare documentaţia care a stat la baza elaborării acestei ordonanţe, în special fişa de
calcul aferentă stabilirii procentelor menţionate şi transmiterea răspunsului până la data de
11.02.2005 şi au decis solicitarea unui punct de vedere agenţilor economici vizaţi şi
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asociaţiilor din domeniu, urmând ca în data de 16.02.2005 să aibă loc o întâlnire pentru
dezbaterea acestui subiect.
Având în vedere că în cadrul Camerei Deputaţilor este prevăzută introducerea unui
sistem electronic de vot, dl. deputat I. Ghişe a propus redactarea din partea Comisiei a unui
amendament la Regulament astfel încât să se crească gradul de transparenţă a procedurii de
vot prin afişarea pe site-ul Camerei Deputaţilor, pentru fiecare deputat, a votului acordat
pentru un anumit proiect de lege, în cazul în care votul nu este secret. Membrii Comisiei au
hotărât discutarea acestei propunei în cadrul fiecărui grup parlamentar, urmând ca rezultatul
acestor discuţii să fie comunicat în şedinţele următoare.
Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât analizarea acestui
subiect în şedinţele următoare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. Varujan Pambuccian

Răzvan Bobeanu
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