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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 15 – 17 februarie 2005
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Discutarea punctelor de vedere trimise de ministere şi operatorii de telefonie,
referitoare la prevederile art.17 lit.k) şi m) din Ordonanţa Guvernului nr.10/2005 privind
reglementarea unor măsuri financiare.
2.
Discuţii cu operatorii de telefonie pe marginea prevederilor art.17 lit.k) şi m) din
Ordonanţa Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi. La lucrările Comsiei au participat reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor,
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, SC MOBIFON SA, SC.
MOBILROM SA, SC TELEMOBIL SA, SN ROMTELECOM SA, ANISP.
În urma analizei materialelor puse la dispoziţia membrilor Comisiei, au avut loc discuţii
care s-au concentrat în principal pe cota de 5 % care a fost introdusă prin Legea nr. 247/2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea
Fondului Cultural Naţional şi reluată în Ordonanţa Guvernului nr.10/2005.
Dl. preşedinte V. Pambuccian precizează că la nivelul anilor respectivi în cadrul
serviciilor cu valoare adăugată erau cuprinse în special liniile erotice, dar în prezent există o
gamă mult mai diversificată de servicii. Dl. vicepreşedinte Dan Nica a propus eliminarea
acestei prevederi întrucât ar necesita cheltuieli şi timp excesiv pentru diferenţierea între
servicii pentru a se colecta procentul aferent veniturilor numai din serviciile de linii erotice,
aşa cum se intenţionase iniţial prin această reglementare.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a solicitat membrilor să-şi exprime prin vot punctul de
vedere cu privire la eliminarea sau modificarea textului lit. k) astfel încât să se refere strict la
linii erotice. În urma votului membrii prezenţi au votat pentru eliminare, cu excepţia dlui.
deputat N. Săpunaru care s-a pronunţat pentru modificare.
Referitor la propunerea dlui. deputat I. Ghişe de amendare a Regulamentului Camerei
Deputaţilor, în urma consultărilor în cadrul grupurilor parlamentare membrii Comisiei au fost
de acord în unanimitate cu acest amendament şi au hotărât transmiterea acestei propuneri
către Comisia pentru regulament.
Dl. deputat I. Ghişe a supus atenţiei Comisiei adresa nr. 36/31/15.02.2005 prin care
Central Europe Consulting Romania solicită modificarea art.144 alin.(1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal în vederea reintroducerii prevederii care exista în Legea nr.
345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată referitoare la scutirea de la plata acesteia a
bunurilor realizate în regim de perfecţionare activă. Comisia consideră că această solicitare e
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de competenţa Ministerului finanţelor publice şi a comisiilor de specialitate din cele două
camere şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens.
În întâlnirea pervăzută la pct. 2 al ordinii de zi au avut loc discuţii în care invitaţii au
fost rugaţi să susţină punctele de vedere exprimate în adresele transmise către Comisie.
M.C.C. susţine că cele două cote prevăzute la art.17 lit. k) şi m) nu reprezintă surse noi
de venituri la bugetul Fondului Cultural Naţional şi că ar putea să accepte varianta propusă de
MCTI: „o cotă de 5% din încasările realizate de agenţii economici pe serviciile ce permit
apelarea printr-un număr de acces de forma 0900 xxx xxx, în reţelele de telefonie fixă şi 1
xxx în reţelele de telefonie mobilă.” Acest amendament susţinut de dl. secretar de stat E.
Bejenariu în numele MCTI a fost combătut de toţi reprezentanţii industriei, care au arătat că
soluţia propusă nu cuprinde numai liniile erotice, ci şi apeluri umanitare sau chiar culturale.
Dl. director al S.N. Romtelecom S.A., Pieter Bakker consideră că această măsură ar
crea un impact negativ şi ar distruge industria de telecomunicaţii din România.
Dl. director Gabriel Dogaru, reprezentantul Orange Romania consideră că efectul
literei k), spre deosebire de celelalte litere din cadrul art.17, este transferul unor sume de la
industria de telecomunicaţii către alte domenii de activitate care nu au nici o legatură cu
aceasta şi că această cotă de 5%care în fapt este o dublă taxare.
Dl. director Marian Velicu, din partea Connex consideră că prin impunerea acestei
cote se va descuraja dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată, se vor descuraja investiţiile
în această direcţie şi se va descuraja inovaţia şi introducerea noului în acest domeniu. De
altfel, întreaga industrie aduce contribuţii importante la dezvoltarea economiei ţării prin plata
a numeroase taxe şi impozite, plus contribuţii indirecte prin programe de implicare socială.
Dl. director Adrian Florea, din partea Zapp a precizat că aplicaţiile de conţinut
(content) sunt foarte puţin profitabile în acest moment, fiind la începutul dezvoltării lor, iar
prin această taxare operatorii vor fi nevoiţi să majorze tarifele, ceea ce va duce la pierderea
utilizatorilor.
Dl. director Gheorghe Şerban, din partea ANISP precizează că serviciile de tipul
0900xxxxxx sunt dezvoltate şi puse în aplicare de firme mici pentru care aplicarea unei cote
de 5% pe venituri ar duce la dispariţia profitului, ducând la creşterea tarifelor, ceea ce ar
constitui pentru cetăţeni o barieră în accesul la serviciile societăţii informaţionale,
contravenind dreptului la informaţie garantat de Constituţie. În consecinţă, dacă se menţine
lit.k) ANISP îşi rezervă dreptul de a ataca prevederea la Curtea Constituţională.
Dl. preşedinte Varujan Pambuccian consideră că astfel de taxe impuse unui domeniu
economic pentru a subvenţiona un alt domeniu ar putea crea un precedent foarte periculos,
care poate bloca dezvoltarea acestuia. În consecinţă îşi exprimă îngrijorarea faţă de crearea
unor oportunităţi de blocare a industriei IT&C care este în plină ascensiune şi susţine poziţia
operatorilor de eliminare a lit.k), deoarece o astfel de taxă ar duce la falimentarea unei
importante pieţe de servicii.
Dl. secretar de stat Ion Onisei, solicită în încheiere un punct de vedere argumentat din
partea MCTI şi consideră că în cadrul procedurilor parlamentare Comisia de IT&C va găsi o
soluţie adecvată pentru rezolvarea problemei. Faţă de exemplul dlui. Pazara de încurajare a
sponsorizărilor deductibile din impozitul pe profit în domeniul sportului, dl. I. Onisei
consideră că amendarea legii sponsorizării ar putea fi o soluţie.
În finalul discuţiilor membrii Comisiei şi-au exprimat ferm poziţia de susţinere a
domeniului IT&C prin eliminarea lit.k)
PREŞEDINTE,
dr. Varujan Pambuccian

SECRETAR,
Răzvan Bobeanu
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