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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 14 – 15 februarie 2006 
 
La lucrările Comisiei din 14–15.02.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

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

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe – PL.X 632/2005 – aviz  
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare – PL.X 679/2005 – aviz  
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare – PL.X 649/2005 – aviz  

La şedinţa din 15 februarie au participat ca invitaţi reprezentanţi din partea MFP şi 
MCTI (dl. secretar de stat Aurel Neţin şi dna. Laura Riteş). 

1. Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, la solicitarea Comisiei din data de 
08.02.2006 Biroul Permanent a aprobat amânarea termenului de depunere a amendamentelor.   

2. Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 
privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 
P.L. X-679/21.12.2005. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
15.02.2006 şi au hotărât, cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă (Cristian Valeriu Buzea) 
avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât membrii Comisiei au decis elaborarea 
unui proiect de lege mai complex, în care să se regăsească şi principiile exprimate în prezenta 
propunere legislativă.  

În sprijinul acestei idei dl. secretar de stat A. Neţin a precizat că în anul 2005 au 
beneficiat de acest ajutor 25.000 de persoane şi în continuare MCTI doreşte să extindă acest 
ajutor prin dotarea calculatoarelor cu licenţe şi prin acordarea gratuită a unui program 
antivirus, un pachet educaţional şi conexiune la Internet. 

Pentru viitorul proiect de lege dl. deputat Dan Nica propune micşorarea cuantumului 
ajutorului la 100 de euro, pentru dublarea numărului de calculatoare prin implementarea 
programului „calculatorul de 100 $” prezentat la summit-ul societăţii informaţionale de la 
Tunis 2005. De asemenea, propune extinderea numărului de beneficiari prin includerea 
cadrelor didactice titulare care au un salariu net mai mic decât salariul mediu din 
învăţământul preuniversitar. Această propunere a fost susţinută şi de dl. deputat Ioan Ghişe. 
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Dl. preşedinte V. Pambuccian nu este de acord cu ideea implementării acestui 
program deoarece consideră ca strategia actuală de stimulare a informatizare la nivelul 
învăţământului este superioară celei propuse şi ar crea un deserviciu de imagine ţării noastre. 

3. Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 
privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 
P.L. X-649/14.12.2005. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
15.02.2006 şi au hotărât, cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă avizarea negativă a 
propunerii legislative, deoarece din redactarea acestui proiect erau eliminaţi elevii şi 
studenţii, principalii beneficiari ai Legii nr.269/2004. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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