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La lucrările Comisiei din 10 şi 12 mai 2005 au fost prezenţi 11 deputaţi. 
La lucrările Comisiei din 11 mai 2005 au fost prezenţi 12 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind stimularea industriei 

de tehnologia informaţiei. Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi 
a membrilor prezenţi. La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: din partea MCTI dnii. 
secretari de stat F. Bejan şi A. Neţin, iar din partea MFP dnele. director adjunct G. Toma şi M. 
Negoişteanu. 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor împreună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în fond în vederea examinării şi întocmirii raportului 
comun, cu proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei, PL. 
444/17.09.2002. 

Faţă de forma adoptată de Senat, dl. preşedinte V. Pambuccian a susţinut ideea 
scutirii de impozitul pe profitul reinvestit, până la data la care aderarea României la Uniunea 
Europeană impune renunuţarea la această măsură, a societăţilor comerciale care activează în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor încadrate în codurile CAEN 3002, 3220, 
7210, 7221, 7222, 7230, 7240 şi 7310. 

Reprezentanţii MFP au precizat că potrivit Legii nr.603/2003 orice exceptare de la 
plata taxelor şi impozitelor sunt considerate ajutoare de stat şi în consecinţă este necesară 
solicitarea punctului de vedere al Consiliului Concurenţei întrucât potrivit legii acesta acordă 
avize conforme pentru toate actele normative care prevăd posibile măsuri anticoncurenţiale. 

Membrii Comisiei au subliniat faptul că măsura prevăzută prin proiectul de lege este 
de natură a stimula un domeniu, deci nu este o măsură anticoncurenţială întrucât include toate 
societăţile comerciale din piaţa relevantă. 

Reprezentanţii MCTI au susţinut amendamentul în forma prezentată de Comisie, 
arătând că această măsură este benefică pentru dezvoltarea industriei din domeniul IT&C, ceea 
ce creşte posibilitatea susţinerii financiare a serviciului universal. 

Reprezentanţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost de acord cu formula 
amendamentului prezentată de dl. preşedinte V. Pambuccian, considerând că această măsură 
are ca efect stimularea industriei IT&C şi în consecinţă creează noi locuri de muncă şi noi 
venituri la buget prin impozite indirecte. 

În urma dezbaterilor, s-a decis solicitarea unui punct de vedere din partea Consiliului 
Concurenţei şi reluarea dezbaterilor în şedinţa din data de 18 mai 2005. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
dr.  Varujan Pambuccian         Nini Săpunaru 
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