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La lucrările Comisiei din 18 şi 19 mai 2005 au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. vicepreşedinte Dan Nica. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 

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 -  dl. director Adrian 
Ionescu şi dna. expert Laura Riteş, iar din partea Consiliului Concurenţei – dl. consilier Mihai 
Giugariu şi dna. Marilena Bună-ziua. 

1. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a invitat pentru şedinţa 
din data de 18 mai 2005 reprezentanţii Consiliului Concurenţei, care au prezentat punctul de 
vedere al instituţiei cu privire la amendamentele propuse de Comisie. Dl. consilier M. 
Giugariu a motivat poziţia Consiliului Concurenţei de nepromovare a proiectului de lege 
aducând următoarele argumente: scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit 
constituie ajutor de stat, potrivit Legii nr.143/1999, şi este incompatibilă cu normele europene 
în domeniul ajutorului de stat întrucât cuantumul ajutorului de stat nu poate fi stabilit ex ante, 
obţinerea profitului fiind un element viitor şi incert, iar nerealizarea duce la imposibilitatea 
realizării proiectului de investiţii în cauză. 

Din aceste considerente, au fost sugerate următoarele soluţii: 
- operatorii economici care activează în domeniul IT&C şi care întrunesc condiţiile 

pentru a fi consideraţi IMM pot beneficia de ajutoare de stat în cadrul schemei de ajutor de 
stat pentru IMM conţinută în Programul multianual pentru sprijinirea dezvoltării IMM prin 
fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pentru profitul reinvestit, aprobat prin HG 
nr.1461/2004. 

- pentru stimularea dezvoltării operatorilor economici ce activează în această 
industrie poate fi reglementată o schemă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare în 
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului emis de Consiliul Concurenţei 

Faţă de cele prezentate, dl. vicepreşedinte Dan Nica a propus amânarea votului 
asupra amendamentelor propuse pentru următoarele şedinţe, pentru a da posibilitatea 
membrilor Comisiei de a studia materialele puse la dispoziţie de Consiliul Concurenţei. 

2. Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
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calculatoare, P.L. X-175/11.05.2005. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege şi în 
urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

3. Direcţia Generală pentru Relaţii Externe şi Protocol a transmis Comisiei prin 
adresa cu nr. 58/1/141/17.05.2005 solicitarea de a desemna doi reprezentanţi pentru a 
participa la cea de-a III-a Adunare generală a Asociaţiei Internaţionale a Parlamentarilor 
pentru Tehnologia Informaţiei (IPAIT II) organizată la Brasil în perioada 5-7 iunie 2005. În 
urma votului Comisia a desemnat ca reprezentanţi pe dnii. deputaţi Liviu Nistoran şi Valeriu 
Ungureanu. 

 
 
VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 
Dan Nica            Nini Săpunaru 
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