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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 12 – 15 noiembrie 2007
La lucrările Comisiei din 12 – 15 noiembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu,
Marian Hoinaru, Doina Micşunica Dreţcanu, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin
Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf,
Gabriel William Brînză, Attila Kovacs, Cristian Ilie, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan
Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan
Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Proiect de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru
stimularea utilizării tehnologiei informaţiei
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya
la

24

noiembrie

2006,

a

Constituţiei

şi

Convenţiei

Uniunii

Internaţionale

a

Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dna. consilier Cristina Pruteanu
(Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei).
1. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Comisia pentru
industrii şi servicii au fost sesizate în fond spre dezbatere cu proiectul de Lege privind
emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei.
În prezentarea propunerii legislative, dl. preşedinte V. Pambuccian în calitate de
iniţiator a precizat că acest proiect legislativ îşi propune să faciliteze achiziţionarea de PC-uri
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pentru uz propriu de către salariaţi, funcţionari publici, persoane care realizează venituri din
activităţi independente sau din activităţi agricole, ceea ce reprezintă şi un prim pas pentru
conectarea la Internet.
În vederea întocmirii raportului comun, membrii Comisiei pentru Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor au analizat proiectul de lege, adoptând cu unanimitate de voturi
a membrilor prezenţi amendamentele propuse de dl. deputat V. Ungureanu referitoare la
extinderea obiectului de reglementare al legii la condiţiile de emitere şi utilizare a biletelor
de valoare, şi precizarea că PC-urile sunt achiziţionate pentru uz personal. Totodată, pentru
eliminarea ambiguităţilor şi pentru corelare cu art.5, s-a precizat în cadrul art.2 că tichetele
pot fi achiziţionate o singură dată. La art.8 s-a hotărât acordarea dreptului angajatorului de a
decide unitatea emitentă cu care va contracta furnizarea tichetelor, fără implicarea
organizaţiilor sindicale.
Amendamentele adoptate de comisie vor fi discutate în şedinţa comună cu Comisia
pentru industrii şi servicii, ocazie cu care vor fi invitaţi şi reprezentanţii Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
2. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond
spre dezbatere cu proiectul de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la
Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului
Legislativ şi al Comisiei pentru politică externă.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de iniţiator.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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