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La lucrările Comisiei din 7–8.03.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan 

Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Attila Kovacs, Răzvan Petrică Bobeanu, 
Mihaela Monica Ştirbu, Ioan Ghişe, Vladimir Alexandru Mănăstireanu, Valeriu Alexandru 
Ungureanu şi au fost absenţi dna. deputat Daciana Octavia Sârbu şi dnii. deputaţi Dorin Liviu 
Nistoran şi Ovidiu Ioan Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan 
Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei - raport 
2. Propunere legislativă privind modificarea art.17 alin.(1) al Legii nr.527/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii 
electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora – raport 

La şedinţa din 7 martie au participat ca invitaţi: din partea MCTI - dnii. secretari de 
stat Florin Bejan şi Aurel Neţin, din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine - dl. 
secretar general Florin Vasilache şi  dl. consilier Alexandru Mitroi, iar din partea Consiliului 
Concurenţei:dl. vicepreşedinte Constantin Ciutacu, dna. Covianu şi dna Marilena Buna-ziua. 
 1.  În data de 7.03.2006 a avut loc o întâlnire cu factorii de decizie la nivel 
guvernamental implicaţi în domeniul integrării europene, IT&C, cercetare şi investiţii străine, 
precum şi al concurenţei, pentru a purta discuţii în vederea elaborării unei soluţii care să fie în 
acord cu politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei în vederea dezbaterii pentru 
proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei. 
 Reprezentanţii Consiliului Concurenţei au făcut o prezentare a domeniilor şi 
obiectivelor pentru care este posibilă elaborarea unei scheme de ajutor de stat compatibilă cu 
cerinţele Uniunii Europene, precum şi câteva exemple de scheme aprobate de Comisia 
Europeană. Pentru domeniul IT&C trebuie avute în vedere Strategia de la Lisabona pentru 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, precum şi regulamentele din domeniul 
cercetării-dezvoltării, IMM sau formării profesionale, emise de Consiliul Concurenţei în 
concordanţă cu reglementările Uniunii Europene. 
 2. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere în fond propunerea legislativă privind 
modificarea art.17 alin.(1) al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, 
precum şi interconectarea acestora, respinsă de Senat. în şedinţa din 15 februarie 2006. 
 În cursul dezbaterilor, dl. deputat I. Ghişe a propus introducerea unor limite 
temporale, între 30 şi 180 de zile, pentru a împiedica abuzurile atât din partea autorităţii de 
reglementare, cât şi din partea operatorilor în furnizarea informaţiilor solicitate de ANRC.
 Dl. preşedinte V. Pambuccian s-a opus acestui amendament invocând necesitatea 
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respectării principiului proporţionalităţii prevăzut în Directiva cadru privind comunicaţiile 
electronice, precizând totodată că aceste îngrădiri temporale nu sunt de dorit atâta timp cât nu 
se poate face o evaluare a complexităţii producerii informaţiilor solicitate. 
 Dl. preşedinte V. Pambuccian a suspus la vot acest amendament, iar rezultatul votului 
a fost următorul: 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. 
 Întrucât termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 martie, s-a hotărât 
aşteptarea avizului din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a eventualelor 
amendamente, înainte de redactarea raportului. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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