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SINTEZA 
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 La lucrările Comisiei din data de 26 şi 27 octombrie 2004 au fost prezenţi 12 deputaţi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  
2. Proiectul de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2005 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. 
 

În şedinţa din data de 26.10.2004 Comisia a luat în discuţie proiectul de Lege privind 
reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

Întrucât în forma prezentată de iniţiator a proiectului de lege există suprapuneri 
privind atribuţiile de reglementare, de monitorizare şi de reprezentare ale Inspectoratului 
General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, 
Comisia consideră necesară organizarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai ANRC, IGCTI şi 
MCTI, în vederea clarificării competenţelor, întâlnire programată pentru data de 02.11.2004. 

Totodată, Comisia a solicitat Biroului Permanent amânarea termenului de depunere a 
raportului pentru data de 10.11.2004. 

În data de 27.10.2004 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi a Comisiei Economice din Senat în 
vederea avizării proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2005. 

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei: dl. secretar de stat Eugen Dogariu, dna. director Diana Voicu şi 
dl. director V. Florea, precum şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: dna. consilier 
V. Vodă. 

Reprezentanţii MCTI au făcut o prezentare a bugetului alocat, răspunzând la 
întrebările adresate de membrii celor două Comisii. 

Cele două Comisii reunite au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
privind Bugetul de Stat pe anul 2005 cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi Anexa 
nr. 3/28 (TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI 
INFORMAŢIEI).  
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 
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