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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 26 - 31 august 2005 
 
La lucrările Comisiei din 26 - 31 august au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.66/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei: dl. secretar de stat Aurel Neţin, dl. director Victor Florea şi dna. 
expert Laura Riteş. 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, P.L. X-301/20.07.2005. Comisiei i-a revenit spre dezbatere şi 
avizare Anexa nr. 3/28 la Ordonanţa de urgenţă nr.66/2005 privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2005. 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, reprezentanţii MCTI au adus la cunoştinţa 
membrilor Comisiei că Ministerul Finanţelor Publice, fără consultarea MCTI, a diminuat 
alocaţia bugetară la cheltuielile de personal pe baza execuţiei bugetare la 31.05.2005, dată la 
care numărul persoanelor angajate era mai mic faţă de situaţia prezentă. În consecinţă, se 
solicită menţinerea alocaţiei bugetare la cheltuielile de personal aprobate conform Legii 
nr.511/2004 în vederea plăţii salariilor personalului angajat după data de 31.05.2005; 
asigurarea majorării salariale începând cu 01.10.2005, precum şi a plăţii personalului care 
funcţionrează în cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii 
Informaţionale salarizat în conformitate cu HG nr.170/2005. 

 În consecinţă, Comisia a aprobat modificarea Capitolului 6801 (TRANSPORTURI ŞI 
COMUNICAŢII), Titlul / Articol 02 (CHELTUIELI DE PERSONAL) în sensul eliminării 
influenţei de -9.718.952 mii lei. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamentul prezentat mai sus. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian         Nini Săpunaru 
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