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La lucrările Comisiei din 24 - 26 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Ungureanu, Monica Mihaela 
Ştirbu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, Doina Micşunica Dreţcanu şi Cătălin 
Ovidiu Buhăianu Obuf şi au fost absenţi Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Gabriel William 
Brînză, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţa Comisiei din 
data de 24 octombrie a fost condusă de dl. vicepreşedinte Dan Nica, iar şedinţele din 25 şi 26 
octombrie au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 – 
şedinţă comună cu Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului 

La şedinţa Comisiei din data de 24.10.2006 au participat ca invitaţi din partea MCTI: 
dl. secretar de stat Florin Bejan, dna. director Diana Voicu, dl. director Liviu Nicolescu, dl. 
director I. Florea, iar din partea MFP: dna director Maria Cîmpeanu. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, 
respectiv  Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate pentru a 
dezbate şi aviza proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007. 

În şedinţa din 24 octombrie, în şedinţa comună a celor două comisii, reprezentanţii 
MCTI au susţinut proiectul de buget pe anul 2007 prin precizări asupra obiectivelor stabilite 
pe termen scurt şi mediu. 

Proiectele derulate de MCTI au în vedere crearea premiselor durabile trecerii la 
Societatea Informaţională, care este unul din obiectivele strategice ale guvernului României 
pentru perioada 2004 – 2008 şi una din condiţiile de aderare la Uniunea Europeană. 

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a solicitat o prezentare detaliată a rezultatelor pe anul 
2006 şi a previziunilor pe următorii ani a proiectului Economia bazată pe cunoaştere. Dna. D. 
Voicu a precizat că proiectul a demarat în 2005 cu un pilot pe 9 localităţi şi se urmăreşte 
extinderea acestuia în 2007 la 200 de localităţi dezavantajate din punctul de vedere al 
accesului la cunoaştere.  

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a remarcat că datele din Sinteza politicilor publice 
finanţate prin proiectul de buget în forma redactată în Anexa nr. 3/28 nu coincid cu datele din 
materialele ce compun proiectul de buget pe anul 2007 şi în acest sens a solicitat lămuriri din 
partea ministerelor, urmând ca în şedinţa următoare un grup de deputaţi şi senatori să 
redacteze un amendament în vederea modificării aspectelor neconcordante. 

Cele două Comisii reunite în şedinţa de lucru în data de 24.10.2006 au hotărât 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2007 cu majoritate 
de voturi a membrilor prezenţi şi o abţinere. 

În şedinţa din data de 25 octombrie, pe baza datelor transmise de MCTI s-a redactat 
un amendament care vizează înlocuirea SINTEZEI POLITICILOR PUBLICE FINANŢATE 
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PRIN PROIECTUL DE BUGET, întrucât datele publicate în Sinteza politicilor publice 
finanţate prin proiectul de buget din Anexa nr. 3/28 distribuită pentru dezbateri au fost depuse 
la Ministerul Finanţelor Publice la data de 24.07.2006, iar restul materialelor cuprinse în 
proiectul de buget pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei au fost depuse 
în data de 05.10.2006 ceea ce a dus la apariţia unor neconcordanţe în cadrul proiectului de 
buget pe 2007. 

 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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