PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
10 – 13 decembrie 2007

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 10-13 decembrie 2007
La lucrările Comisiei din 10 – 13 decembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf, Marian Hoinaru, Ibram Iusein, Attila Kovacs, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu
Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Cristian Valeriu Buzea, Gabriel
William Brînză, Doina Micşunica Dreţcanu, 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 – raport
2. Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – aviz
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dna. consilier Cristina Pruteanu
(Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei) şi dl. director Dorin Măntescu
(Ministerul Economiei şi Finanţelor).
1. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru industrii
şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind emiterea,
acordarea şi utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei.
Iniţiatorul acestui proiect de lege este domnul deputat Varujan Pambuccian, membru al
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
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Obiectul de reglementare îl constituie facilitarea achiziţionării de PC-uri 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. Astfel se generează multiple beneficii, atât pentru autorităţi, prin facilitarea
implementării programelor de e-Government şi reducerea „decalajului digital”, cât şi pentru
mediul de afaceri şi cetăţeni, care pot dobândi noi abilităţi IT, devenind mai competitivi.
Membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege, expunerea de motive,
avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului în şedinţa din 12.12.2007 şi
l-au adoptat cu unanimitate de voturi.
2. Cu privire la Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, membrii comisiei au
analizat informaţiile transmise de Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
referitoare la dimensiunile şi greutatea antenelor reglementate prin iniţiativa legislativă,
urmând a se formula un amendament care să se specifice greutatea şi dimensiunea maximă
admisă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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