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La lucrările Comisiei din 16 – 18 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, Gabriel William Brînză, Doina Micşunica 
Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir 
Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu şi Adina Ioana Vălean şi au fost 
absenţi Daciana Octavia Sârbu şi Ovidiu Ioan Silaghi şi. Şedinţele Comisiei au fost conduse 
de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 – aviz  
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – 
raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi dl. secretar de stat A. Neţin, dl. director 
L. Nicolescu şi dl. director V. Florea (MCTI), dl. director M. Popescu (MFP), dl. director E. 
Lovin (IGCTI). 

1. În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Secretarul General al Camerei Deputaţilor a trimis spre 
dezbatere şi avizare Comisiei, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. Membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 16.05.2006. Au fost luate în considerare avizul 
favorabil al Consiliului Economic şi Social şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. În 
cursul dezbaterilor membrii Comisiei au sesizat faptul că între art.4 şi art.9 ale OUG 
nr.32/2006 există o necorelare în sumele prevăzute la „Alte transferuri” (454,8 milioane lei la 
art. 4, respectiv 458,9 milioane lei la art.9). 

Reprezentantul MCTI a adus la cunoştinţă faptul că la 14.06.2006 este scadentă 
obligaţia de a achita contribuţia la Programul comunitar privind reţelele trans-europene de 
comunicaţii (eTen). Întrucât în bugetul MCTI nu există suma necesară, membrii Comisiei au 
hotărât suplimentarea acestuia cu suma de 0,6 milioane lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, deoarece în cazul neachitării România ar fi penalizată cu 6%/an şi nu 
ar mai avea acces la aceste reţele şi la proiectele finanţate prin acest program. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentul de mai sus. 

 2. În şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 26.04.2006 s-a hotărât retransmiterea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor la cele două 
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comisii sesizate în fond (Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi) în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 
 Dl. deputat V. Ungureanu a precizat că ordonanţa nu conţine prevederi referitoare la 
organizarea şi funcţionarea Ghişeului virtual de plăţi, motiv pentru care, împreună cu dnii. 
deputaţi Dan Nica şi Attila Kovacs au propus referirea la Sistemul e-guvernare din cadrul 
Sistemului Electronic Naţional, definit în Legea nr.161/2003. În urma explicaţiilor MCTI, dl. 
deputat I. Ghişe a propus un amendament în sensul coordonării proiectului de către MCTI  
până la intrarea în exploatare când va fi trecut în administrarea IGCTI, ca operator al 
Sistemului e-guvernare. De asemenea, dl. deputat V. Ungureanu a propus eliminarea art. 501 
deoarece art.12 al Legii nr.161/2003 prevede posibilitatea introducerii de servicii noi în 
cadrul Sistemului Electronic Naţional prin H.G. Amendamentele au fost aprobate de comisie. 

Comisia a decis organizarea şedinţei comune cu Comisia juridică pentru dezbaterea 
acestor amendamente în cursul săptămânii următoare. 
 
  

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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