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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 21 – 22 februarie 2006 
 
La lucrările Comisiei din 21–22.02.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan 

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

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Implicaţiile aplicării Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea 
achiziţionării de calculatoare (analiză) 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.3/2006 pentru modificarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 - aviz 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe – PL.X 632/2005 – aviz 

La discutarea pct.1 au participat ca invitaţi din partea MCTI: dl. secretar de stat 
Aurel Neţin, din partea MFP: dna. Mioara Măsaru şi din partea MEC dl. Ion Ivan. 

Pentru a accelera dezvoltarea economică multe guverne oferă stimulente prin 
intermediul Programelor de Achiziţie de PC-uri cu Asistenţă Guvernamentală, care oferă 
înlesniri pentru cumpărarea sau închirierea unui PC fie în mod direct, fie prin intermediul 
şcolii sau locului de muncă al persoanei respective. 

Dl. I. Burloiu, invitat la şedinţa Comisiei a prezentat câteva modele şi programe de 
achiziţie de PC-uri, cum ar fi: plata directă (guvernul contribuie la costul de achiziţionare al 
unui PC, de ex. prin intermediul cupoanelor valorice), impozite stimulative pentru 
achiziţionare la nivel individual (angajaţii beneficiază de o scutire de impozite sau o 
diminuare a acestora dacă cumpără sau închiriază un PC prin intermediul angajatorului lor), 
sau impozite stimulative la nivel corporativ şi personal (atât angajatorul cât şi angajatul 
beneficiază de scutiri de impozite).  

Programele de achiziţie de PC-uri cu asistenţă guvernamentală pot viza diverse 
segmente de populaţie: angajaţi (pentru cumpărarea sau închirierea de echipamente de la 
angajatori), elevi şi studenţi (cumpărarea de echipamente cu reducere prin intermediul şcolii, 
colegiului sau universităţii) sau alte criterii profesionale sau demografice (reducerile sau 
scutirile de impozite sunt direcţionate spre diverse segmente sociale sau grupuri de persoane). 

Având în vedere avantajele prezentate şi faptul că în România rata de penetrare a 
calculatoarelor la nivel de gospodării se estimează a fi mai mic de 20%, reprezentantul MCTI 
a declarat că se are în vedere elaborarea unui studiu care să analizeze posibilitatea 
implementării unui astfel de program. 
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Cu privire la implementarea Legii nr.269/2004 până în prezent, reprezentantul MEC 
a făcut o trecere în revistă a rezultatelor obţinute şi a problemelor întâmpinate, considerând că 
este necesară dotarea calculatoarelor cu software licenţiat pentru a se descuraja pirateria. În 
acest sens consideră că propunerea de adoptare a Programului „calculatorul de 100 $” nu este 
adecvată, deoarece acest calculator devine foarte scump după cumpărare, iar programul 
prevede achiziţionarea unui lot de 1.000.000 de calculatoare de la producător. 

În concluzie, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus creşterea plafonului ajutorului 
pentru achiziţionarea de calculatoare de la 200 de euro la 300 de euro şi elaborarea unei 
propuneri legislative prin care să se adopte unul din programele prezentate ca modele. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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