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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 6-8 decembrie 2005 
 
La lucrările Comisiei din 6-8 decembrie 2005 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Răzvan Petrică Bobeanu, Mihaela Monica Ştirbu, Ioan 
Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, Daciana Octavia Sârbu, Vladimir Alexandru 
Mănăstireanu, Valeriu Alexandru Ungureanu. Au fost absenţi următorii deputaţi: Cristian 
Valeriu Buzea şi Ovidiu Ioan Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte 
Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.154/2005 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 – aviz 
2. Proiectul de Lege privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale 
Universale, la Bucureşti la 5 octombrie 2004 – aviz 

1. Prin adresa nr.524/14.11.2005, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare, 
în regim de urgenţă, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2005.  

Potrivit prevederilor art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi (10 voturi pentru, 0 
împotrivă, 0 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege – Anexa 3/28 privind 
SINTEZA fondurilor pe surse de finanţare, capitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, 
după caz, pe anul 2005 a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Avizul a 
fost transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond. 
 2. Având în vedere că iniţiatorul proiectului de lege nu a fost prezent la şedinţe, 
membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii proiectului de Lege privind ratificarea 
Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale pentru prima şedinţă din 
săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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