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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor        10 – 12  februarie 2009 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din  10 – 12  februarie 2009 

 

 

La lucrările Comisiei din 10 – 12  februarie 2009 au fost prezenţi 10 deputaţi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

 

1. PLx nr.11/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.181/2008 privind 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; 

2.  PLx nr.44/2008 – Proiect Legii bugetului de stat pe anul 2009. 

 

FOND 

3. PLx nr. 499/2008 - Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea 

de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei; 

4. PLx nr. 519/2008 - Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor care 

achiziţionează produse prin intermediul internetului; 

5. PLx nr. 556/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.60/2008 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaţiilor. 
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La lucrările comisiei au participat: din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale: Gabriel Sandu – ministru, Topcian Costel – secretar de stat, Fecioru Marius - 

secretar de stat, Dăneţ Mihaela - director adjunct; din partea Ministerului Finanţelor Publice: 

Nădejde Ion – şef serviciu, Cazacu Radu – consilier, Doroş Dragoş – director, Ilie Adrian 

Cristin – consilier superior . 

În şedinţa din data de 10 februarie au fost dezbătute punctele 1,3 4,5 de pe ordinea de 

zi, iar în şedinţele din 11 şi 12 februarie a fost dezbătut proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2009. 

1. La propunerea dlui preşedinte Relu Fenechiu, s-a hotărât înaintarea către Biroul 

Permanent al Camerei Deputaţilor a unei solicitări privind amânarea termenului de depunere 

a raportului precum şi aprobarea întocmirii unui raport comun împreună cu Comisia pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă, sesizată în fond. S-a solicitat întocmirea 

raportului comun având în vedere faptul că proiectul de lege reglementează, pe lângă aspecte 

legate de conţinutul programelor, şi aspecte tehnice referitoare la licenţele de emisie prin care 

titularilor li se acordă dreptul de a utiliza frecvenţe cuprinse în Tabelul Naţional de Atribuire 

a Benzilor de Frecvenţă.   

2. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au 

susţinut avizarea negativă a propunerii legislative, motivând că, pe lângă cele expuse în 

şedinţa anterioară, s-a constatat că este vorba şi de o scutire dublă de impozit, atât la nivelul 

companiei care oferă tichetele, cât şi la nivelul salariatului, ceea ce încalcă principiul echităţii 

fiscale. În plus, s-a subliniat faptul că prin politica fiscală românească se consideră 

deductibile doar acele cheltuieli legate de activităţi care aduc venituri. Votul asupra 

propunerii legislative a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

3.  Comisia pentru industrii şi servicii  şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere cu Propunerea legislativă privind protecţia 

consumatorilor care achiziţionează produse prin intermediul internetului, iniţiată de patru 

deputaţi: Boagiu Anca-Daniela, Buda Daniel, Călian Petru, Iordache Graţiela Denisa. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 

423 din 09.04.2008. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă, prin avizul nr.519/27.01.2009. Guvernul, prin adresa nr.1149/15.05.2008, nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor, prin adresa nr.68/03.02.2009, consideră că nu se impune o lege specială 
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având în vedere că acest domeniu este reglementat de legislaţia în vigoare. În şedinţa din 

25.06.2008, Senatul a respins propunerea legislativă. 

           Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 76 

alin. (2)  din Constituţia României, republicată. Potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 În urma examinării propunerii legislative, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi a membrilor prezenţi, să propună respingerea propunerii legislative privind protecţia 

consumatorilor care achiziţionează produse prin intermediul internetului,din următoarele 

considerente: 

 - în legislaţia românească, vânzările la distanţă sunt reglementate atât prin legislaţia 

privind protecţia consumatorilor (ordonanţa Guvernului nr.130/2000 privind protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, completată prin Legea 

nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora), precum şi prin 

ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, cât şi prin legislaţia 

privind comerţul electronic - Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic şi Legea 

nr.455/2001 privind semnătura electronică; 

 - legislaţia privind comerţul electronic vizează ansamblul schimburilor electronice 

legate de activităţile comerciale, implicând atât relaţiile dintre operatorii electronici, cât şi 

relaţiile dintre operatorii electronici şi consumatori, acoperind schimburile de informaţii, 

tranzacţiile cu produse, echipamente, bunuri de consum curent şi servicii financiare, judiciare 

şi de informare, vizând şi protecţia consumatorilor care iau parte la aceste tranzacţii; 

 - propunerea legislativă nu creează un regim juridic nou (conţine unele formulări 

neclare sau confuze, precum şi dublări ale prevederilor din legislaţia existentă),  distinct de 

cel deja existent, care să justifice adoptarea unei legi noi. 

 Raportul preliminar a fost transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, urmând să fie 

întocmit raportul comun. 

4. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 

dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. Proiectul a 

fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 486 din 22.04.2008 şi de către 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul nr.556/27.01.2009. În şedinţa din 

16.09.2008, Senatul a adoptat proiectul de lege, cu amendamente. 
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În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului CE nr.717/2007, autorităţile naţionale 

de reglementare au competenţa de a monitoriza şi verifica respectarea obligaţiilor ce decurg 

din regulament pe teritoriul naţional. Prin acest proiect de lege, Autoritatea Naţională pentru 

Comunicaţii are obligaţia de a publica informaţii actualizate cu privire la modul de respectare 

a regulamentului pe teritoriul României, de a monitoriza evoluţia tarifelor de gros şi cu 

amănuntul, realizând în acest sens rapoarte periodice către Comisia Europeană.   

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 76 

alin. (2)  din Constituţia României, republicată. Potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

În şedinţa din 10.02.2009, în urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să propună adoptarea cu 

amendamente a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 

privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, în forma adoptată de Senat. 

Amendamentele sunt referitoare la schimbarea numelui autorităţii de reglementare din 

ANRCTI în ANC, în conformitate cu OUG nr.106/2008, precum şi al ministerului din MCTI 

în MCSI, în conformitate cu HG nr.12/2009.  

 5. La dezbaterile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, dl preşedinte 

Relu Fenechiu a solicitat dlui ministru susţinerea acestui proiect de buget. Dl Gabriel Sandu a 

precizat că, pentru anul 2009, sunt în fază de finalizare trei strategii: strategia privind tranziţia 

de la televiziunea analogică la cea digitală şi implementarea serviciilor multimedia  digitale  

la nivel naţional, strategia de broadband şi strategia privind eGovernment. Prin strategia 

privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală şi implementarea serviciilor 

multimedia  digitale  la nivel naţional se urmăreşte creşterea calităţii transmisiei, posibilitatea 

transmiterii mai multor posturi de televiziune în acelaşi spaţiu spectral necesar unui singur 

program transmis analogic, precum şi vizionarea la cerere a unor programe. 

  Din punct de vedere al tipurilor de efecte, strategia privind broadbandul evidenţiază o 

serie de beneficii pe următoarele paliere: educaţie, cercetare-dezvoltare, economie şi activităţi 

cultural-recreative. Educaţie : ridicarea valorii şcolii româneşti prin implementarea de metode 

noi de predare şi învaţare (e-learning). Cercetare-dezvoltare : prin deschiderea de către marile 

companii a unor centre de cercetare-dezvoltare. Economie: dezvoltarea unor noi modele de 

afaceri. Activităţi cultural-recreative: oferirea unei accesibilităţi ridicate, schimbarea 

comportamentului de consum precum şi prin oferirea accesului la un număr mare de opţiuni. 
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Din punctul de vedere al principalelor zone de influenţă, beneficiile comunicaţiilor în bandă 

largă se regăsesc la nivelul administraţiei publice, companiilor private, comunităţilor şi al 

cetăţeanului de rând.  

Referitor la eGovernment, în momentul de faţă există în derulare un contract preluat 

de la Secretariatul General al Guvernului, încheiat cu Microsoft, prin care MCSI încheie 

contractele de comodat şi un contract cu Banca Mondială, prin care au fost acoperite până în 

prezent 255 de localităţi, dând acces la serviciile oferite prin puncte de acces la Internet unui 

număr de 1,5 milioane persoane.  

Dl ministru a precizat faptul că în 2009 se va realiza ghişeul unic de acces, care 

presupune interconectarea şi interoperabilitatea sistemelor administraţiei publice centrale şi 

locale. Este necesar să se realizeze o singură platformă operaţională şi în fiecare judeţ să 

existe un punct de informare care sa devină ghişeu unic.  

Faţă de cele prezentate, dl deputat Valerian Vreme a propus să se verifice bugetele 

ministerelor pe componenta eGovernment, pentru a se evita paralelismele în finanţare. La 

această intervenţie, dl ministru a precizat că prin această strategie de eGovernment, MCSI 

devine ordonator de credite pentru administraţie, urmând să proiectele să fie implementate de 

către MCSI şi operate de către autorităţile respective. 

Dl deputat Mircea Cazan a atras atenţia asupra faptului că Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii a ajuns să lucreze în pierdere din cauza faptului că, din 2004, nu am mai 

fost majorate tarifele percepute prin contractele încheiate cu Televiziunea Română şi 

Societatea Română de Radiodifuziune. Dl ministru a precizat că în momentul de faţă este în 

derulare o analiză asupra activităţii SNR, precum şi asupra activităţii Companiei Naţionale 

Poşta Română. 

La propunerea dlui preşedinte Relu Fenechiu, comisia a probat cu unanimitate de 

voturi a membrilor prezenţi amendamente privind modificarea Titlului 10 şi a Titlului 20, 

fără a fi afectată valoarea totală a bugetului alocat MCSI. S-a solicitat suplimentar suma de 

1.483 mii lei pentru plata salariilor a 20 posturi suplimentare conform HG 1340/2008 pentru 

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale si pentru ocuparea 

posturilor aferente cabinetelor demnitarilor si a posturilor unice din cadrul MCSI, posturi 

declarate vacante la data de 31.12.2008 si a celorlalte sporuri aferente acestor posturi acordate 

conform prevederilor legale in vigoare. Această sumă trece de la Titlul 70 – cheltuieli de 

capital la Titlul 10 - cheltuieli de personal. S-a solicitat majorarea Titlului 20 – Bunuri si 

Servicii cu suma de 1.097 mii lei  prin diminuarea Titlului 70 – Cheltuieli de capital, astfel: 
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- 786 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu organizarea Forumului Global in 

domeniului tehnologiei informatiei – 2009 ; 

- 311 mii lei pentru asiguarea cheltuielilor suplimentare privind intretinerea si 

functionarea ministerului ca urmare a cresterii spatiilor aflate in administrarea MCSI, 

conform HG 960/2008 si HG 1556/2008. 

Forma finală a bugetului ministerului a fost aprobată de către Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor cu 7 voturi pentru 

(Vreme Valerian, Zoicaş Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel Florin 

Serghei, Bădulescu Adrian, Pambuccian Varujan) şi 3 abţineri (Fenechiu Relu, Cazan Mircea 

Vasile, Farago Petru). Din partea Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului au fost  

8  voturi pentru şi 2 abţineri. Avizul comun a fost înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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