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SINTEZA 
 

activităţii Comisiei din 12-14 octombrie 2013 
 

           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 12-14 octombrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Murgu Neagu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, 
Mircea Cazan, Ciolacu Ion-Marcel, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Valerian Vreme, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Daniel Iane,  Ionuţ Cristian Săvoiu, Diniţă Ion, Titi Holban. 
Au fost absenţi: Ion Şcheau, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Iusein Ibram, Dan 
Nica.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi din 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 s-au aflat: 
 

1. Plx nr.415/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2013 

2. Pl-x nr.442/2013 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2013  

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
În urma adresei Comisiei adresată Ministerului pentru Societatea Informaţională 

prin care se solicita MSI să transmită membrilor Comisiei documentaţia care a stat la 
baza modificărilor operate în Bugetul MSI, MSI a transmis documentaţia în care se 
detaliază motivele care au stat la baza modificărilor operate. 

La dezbaterile care au avut loc pe marginea acestor proiecte au participat din partea 
MSI, domnul ministru Dan Nica şi doamna Mihaela Dăneţ - director general DGEAPA. 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au fost sesizate spre dezbatere şi 
avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a precizat că din ceea ce a prezentat domnul 
Secretar de stat Bebe Viorel Ionică în şedinţa precedentă, a reieşit faptul că în hotărârea 
de guvern privind finalizarea privatizării Romtelecom nu s-a prevăzut la cheltuielile 
legate de plata onorariilor pentru consultanţi, componenta variabilă a onorariului, 
exprimată în procente, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii 
contractului de privatizare. 

Domnul ministru Dan Nica a menţionat că, într-adevăr, nu s-a prevăzut de la început 
această componentă variabilă deoarece Ministerul de Finanţe nu a fost de acord cu ea. 
După efectuarea unui sondaj de piaţă în urma căruia s-a constatat că nici un consultant 
important nu s-a declarat interesat de această privatizare, s-au reluat discuţiile cu 
Ministerul de Finanţe care de această dată acesta a fost de acord cu introducerea acestei 
componente variabile. De altfel, toate privatizările din România au avut această 
componentă variabilă. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat de la ce sumă consultantul va 
putea accesa această componentă variabilă. 

Domnul ministru Dan Nica a precizat că fiecare consultant va specifica acest lucru în 
oferta pe care o va depune. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot cele două 
proiecte de lege, iar în urma votului, s-a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, să se avizeze favorabil cele două proiecte.  

 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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