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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 14 – 15 martie 2006
La lucrările Comisiei din 14–15.03.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: V.
Pambuccian, Dan Nica, Ioan Ghişe, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Nistoran,
Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi: Cristian Buzea, Mihaela Ştirbu, Alttila Kovacs, Daciana
Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost condusă de
dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.365/2002 privind comerţul
electronic - raport
2.
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.304/2003 privind serviciul universal şi
drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice – raport
La şedinţa din 15.03.2006 au participat din partea MCTI: dl secretar de stat F. Bejan şi
dna. L. Riteş, iar din partea ANRC: dl. preşedinte Dan Georgescu şi dl. director Vlad Cercel
1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă, în vederea examinării şi
întocmirii raportului, cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.365/2002
privind comerţul electronic, PL.X. 125/06.03.2006.
Reprezentanţii MCTI au susţinut adoptarea proiectului de lege, întrucât aduce modificări
mai ales în ceea ce priveşte răspunderea şi principiul ţării de origine în scopul alinierii complete a
acestei legi la dispoziţiile Directivei 2000/31/EC. În legătură cu noul punct 91 al art.1, dl.
preşedinte V. Pambuccian a solicitat MCTI să reglementeze problemele legate de comercializarea
prin mijloace electronice a bunurilor incorporale (software), care nu constituie obiect al legislaţiei
coordonate potrivit proiectului de lege.
În urma analizării amendamentelor depuse împreună cu avizul favorabil de Comisia
pentru industrii şi servicii nr.23/34/14.03.2006, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, adoptarea amendamentului referitor la lit.c) a art.2 prin care se elimină referirea la
modificările ulterioare ale Legii concurenţei nr.21/1996 deoarece aceasta a fost recent
republicată. Celelalte amendamente au fost respinse cu unanimitate de voturi. Membrii Comisiei,
analizând avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 144/30.01.2006, şi-au însuşit în totalitate
recomandările legate de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi adoptarea proiectului de
lege, cu amendamente.
2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.304/2003 privind serviciul
universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice a
fost examinată de Comisie în şedinţa din data de 28.02.2006. Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a avizat favorabil propunerea legislativă şi până în data de 16.03.2006 nu au fost depuse
amendamente. În şedinţa din data de 15.03.2006 reprezentanţii ANRC au susţinut hotărârea
membrilor Comisiei de respingerea a propunerii legislative.
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