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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din 19 septembrie 2006 

 
La lucrările Comisiei din 19 septembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:  

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina 
Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram Iusein, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir 
Mănăstireanu, şi au fost absenţi Cristian Valeriu Buzea, Monica Mihaela Ştirbu, Gabriel 
William Brînză, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţa 
Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 

noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul 
cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale 
„Intersputnik”, încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972  

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între România 
şi Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru 
asigurarea interoperabilităţii serviciilor pan-europene de eGuvernare pentru administraţiile 
publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la 
Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente 
participării la acest program în anii 2006 – 2009 

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna. 
Laura Riteş (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei). 

1. Comisia a fost sesizată în fond spre dezbatere, cu proiectul de Lege pentru 
acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 
noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului 
internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale „Intersputnik”, încheiat la Moscova 
la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972. La întocmirea raportului s-au avut 
în vedere avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ. 

Protocolul prevede restructurarea organizaţiei „Intersputnik” prin separarea 
problemelor de importanţă majoră de cele referitoare la activitatea de întreţinere, exploatare şi 
dezvoltare a sistemului de comunicaţii prin sateliţi. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus plenului aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de iniţiator, fiind aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

2. Comisia a fost sesizată în fond spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între România şi Comunitatea 
Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea 
interoperabilităţii serviciilor pan-europene de eGuvernare pentru administraţiile publice, 
mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles 
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la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la 
acest program în anii 2006 – 2009. La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul 
favorabil din partea Consiliului Legislativ. 

Programul IDABC preia principalele obiective şi caracteristici ale programului IDA, 
în special schimbul electronic de date între administraţiile ţărilor europene, cu extindere spre 
comunitatea de afaceri şi cetăţeni. Statele membre ale Uniunii Europene sunt incluse automat 
în acest program, în timp ce ţările candidate trebuie să solicite includerea în program, în acest 
sens încheindu-se memorandumul de faţă. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus plenului aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de iniţiator, fiind aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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