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La lucrările Comisiei din 26 – 27  aprilie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, William Brînză, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, 
Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu şi Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi Mihaela Ştirbu, 
Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi, Adina Ioana Vălean şi Dorin Liviu Nistoran. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind 
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor – raport  
2. Întâlnire de lucru cu conducerea IGCTI 

1. În şedinţa Camerei Deputaţilor din 21.11.2005, plenul Camerei a decis 
retrimiterea proiectului de lege la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în 
temeiul prevederilor art. 104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În şedinţa din data de 27 
aprilie au fost reluate discuţiile cu privire la mecanismul de numire şi revocare din funcţie a 
preşedintelui şi vicepreşedintelui ANRC. În acest sens, dnii. deputaţi V. Pambuccian, C. 
Buzea, V. Ungureanu şi V. Mănăstireanu au propus un amendament care va fi supus 
aprobării în următoarele şedinţe. Prin acesta se intenţionează o mai mare implicare a 
Parlamentului în numirea şi revocarea conducerii ANRC în sensul audierii candidaţilor 
propuşi de primul-ministru de către comisiile de specialitate ale Parlamentului, precum şi 
posibilitatea revocării din funcţie în urma respingerii de către Parlament a raportului anual. 

2. În urma invitaţiei transmise de către IGCTI în data de 17.04.2006 s-a hotărât 
organizarea unei întâlniri de lucru în data de 26.04.2006, ocazie cu care conducerea IGCTI a 
făcut o prezentare a structurii organizatorice a instituţiei şi a proiectelor aflate în derulare 
(www.e-guvernare.ro , www.e-licitatie.ro  şi www.autorizatiiauto.ro). 

Totodată au fost prezentate proiecte de viitor în domeniul IT („Instituţia Digitală”, 
„Centrul de Recuperare la Dezastre”, şi „Software Development KIT”) şi din domeniul 
comunicaţiilor (Laboratorul acreditat de compatibilitate electromagnetică, Sistemul Naţional 
de Management al spectrului radioelectric (NSMS) şi Sistemul de inspecţie radio RADIS).   

 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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