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La lucrările Comisiei din 15, 16 şi 17 martie 2005 au fost prezenţi 12 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. vicepreşedinte Dan Nica. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare 

2. Diverse 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi. 

La lucrările comisiei din data au participat ca invitaţi: din partea MCTI - dl. secretar de 
stat Florin Bejan şi dna. Laura Riteş; din partea AOTR – dna. Roxana Constantinescu; din 
partea ANISP – dl. Director Gheorghe Şerban; din partea S.C. MOBIFON S.A. – dl. director 
Marian Velicu şi dl. Mihai Tărniceanu; din partea S.C. MOBILROM S.A. – dl. Gabriel 
Dogaru şi din partea S.C. TELEMOBIL S.A. – dl. Vasile Ene şi dl. Laurenţiu Anghel. 

În deschiderea şedinţei dl. vicepreşedinte Dan Nica a solicitat invitaţilor să prezinte 
modificările survenite în poziţia expusă la ultima şedinţă a Comisiei pe acest subiect. 

Dl. director M. Velicu a informat Comisia că Orange şi Connex au avut o întâlnire cu 
reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor în urma căreia s-a căzut de acord ca 
prevederile lit.k) a art. 17 să se refere la serviciile cu conţinut adult, iar procentul de 5% să fie 
colectat de către operatorii de comunicaţii electronice, deoarece în contractele încheiate între 
operatorii reţelelor de comunicaţii electronice şi agenţii economici care furnizează serviciile 
respective se stabileşte natura conţintului serviciilor, astfel încât se poate determina valoarea 
serviciilor şi percepe procentul aferent potrivit legii. 

În acest context s-a dat citire amendamentului formulat în scris de dl. preşedinte V. 
Pambuccian, însuşit de dl. L. Nistoran şi susţinut de MCTI: „k) o cotă de 5% din încasările 
realizate prin furnizarea serviciilor cu conţinut adult, de către agenţii economici, care oferă 
publicului şi care difuzează prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, acest tip de 
servicii. Reţinerea şi plata acestei cote va fi făcută de către operatorii reţelelor de comunicaţii 
electronice prin intermediul cărora au fost difuzate/furnizate serviciile menţionate.” 

În replică, reprezentanţii ANISP, AOTR, şi TELEMOBIL nu sunt de acord cu punctul 
de vedere exprimat, susţinând în continuare eliminarea lit.k). 

Dl. vicepreşedinte Dan Nica atrage atenţia că această formulare include şi transmisiile 
de date, ceea ce nu reprezenta intenţia legiuitorului şi în lume nu există reglementări asupra 
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conţinutului furnizat pe Internet, ci numai cu privire la restricţionarea accesului pentru 
minorii sub 18 ani la informaţiile conţinute în anumite site-uri. 

Dl. G. Dogaru precizează că la Ministerul Culturii şi Cultelor s-a pus în discuţie doar 
taxarea serviciilor pentru adulţi şi s-a agreat colectarea acestor sume de către operatori şi nu 
direct de la furnizorii de servicii cu conţinut adult. 

Dl. deputat Ioan Ghişe a propus amendarea lit.k) astfel:„k) o cota de 5% din incasarile 
realizate de catre agentii economici care furnizeaza publicului servicii vocale de telefonie cu 
continut nerecomandat minorilor.”, iar pentru definirea mecanismului de colectare, la 
sugestia dlui. deputat Valeriu Ungureanu, introducerea unui nou alineat, (21), prin care 
colectarea cotei să se facă de către operatorii de reţele de comunicaţii electronice. 

Dl. vicepreşedinte D. Nica a supus la vot cele trei opţiuni de amendare a lit. k) a art. 17 
prezentate în cadrul dezbaterilor: 1) amendamentul dlui. deputat I. Ghişe; 2) amendamentul 
dlor. deputaţi V. Pambuccian şi L. Nistoran şi 3) eliminarea lit. k) pe care o susţine. În urma 
votului membrilor Comisiei, prima propunere a fost adoptată cu 3 abţineri (L. Nistoran, Radu 
Octavian şi C. Buzea), celelalte propuneri fiind respinse în mod implicit. 

Întrucât în şedinţa anterioară dl. preşedinte V. Pambuccian a propus eliminarea lit. m) 
deoarece prin legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe se percep o serie de taxe 
pentru compensarea autorilor operelor şi o nouă taxă ar duce la o suprataxare şi ar avea 
impact negativ asupra puterii de cumpărare, a fost supus la vot amendamentul formulat în 
acest sens, care a fost aprobat cu 3 abţineri (I. Ghişe, C. Buzea şi Radu Octavian, ). 

În final, dl. vicepreşedinte Dan Nica a supus la vot avizarea întregului proiect de lege. 
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi (3 voturi 
împotrivă: D. Nica, C. Buzea şi C. Buhăianu şi o abţinere: Radu Octavian ), avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

 

VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 

 Dan Nica                       Nini Săpunaru 
 


