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SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din 23-26 august 2004 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Finalizarea proiectului de Lege privind arhivarea electronică 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere intre România si Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 
milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului „Economia bazata pe cunoaştere”, care 
urmează sa fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80  milioane dolari SUA, semnata la 
Bucureşti la  30 iunie 2004   

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 
 
Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a hotărât să se întărească atribuţiile 

administratorului arhivei pentru rezolvarea problemei legate de buncărul de date 
Referitor la punctul 2, Comisia a fost sesizată spre avizare, în procedură obişnuită, cu 

proiectul de lege mai sus menţionat, având ca termen de depunere a raportului data de 26 august 
2004 ceea ce a impus analiza lui în regim de urgenţă. 

Proiectul „Economia bazata pe cunoaştere” are ca obiective principale: reducerea 
discrepanţelor de educaţie IT&C la nivelul comunităţilor rurale;  oferirea serviciilor publice 
comunitare informatizate în cadrul primariilor şi asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie în 
format digital prin intermediul reţelelor comunităţilor locale. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul 
de lege mai sus menţionat în şedinţa din 25 august 2004 şi, în urma dezbaterilor s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu unele 
amendamente. 

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus 
înlocuirea la art. 2 a termenului de stabilire cu termenul implementare şi eliminarea parantezelor 
care apăreau în proiectul de lege. De asemenea, pentru conformitate cu reglementările Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus ca UMP să fie 
constituită la nivelul MCTI, prin ordin al ministrului. Pentru reglementarea mai clară a 
mecanismului de delegare a responsabilităţii de la Ministerul Finanţelor Publice la MCTI, la art. 4 
dl. preşedinte V. Pambuccian a propus introducerea unui Acord de împrumut subsidiar. 

Avizul Comisiei a fost înaintat către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în 
fond. 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

Varujan Pambuccian                            Ştefan Baban 
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