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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 21 – 22 martie 2006
La lucrările Comisiei din 21–22.03.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: V.
Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, Mihaela Ştirbu, Ioan Ghişe, Alttila Kovacs, Ibram Iusein,
Vladimir Mănăstireanu, Dorin Nistoran, Valeriu Ungureanu Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana
Vălean şi a fost absentă Daciana Octavia Sârbu. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl.
preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr.8/2006 pentru completarea O.G.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor - raport
2.
Propunere legislativă privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în
documentele în formă electronică – raport
3.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe – aviz
La şedinţa din 22 martie a participat ca invitat din partea MCTI dna. Laura Riteş.
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a fost sesizată în fond, în vederea examinării şi întocmirii raportului
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor - PLX nr.172/15.03.2006.
Cu privire la obiectul de reglementare al ordonanţei, dl. vicepreşedinte Dan Nica a
solicitat punctul de vedere al MCTI, considerând că regimul plăţilor electronice este deja
reglementat şi că în România sunt deja implementate sisteme de plată on-line. În plus, a apreciat
că nu este definit „Ghişeul Virtual de plăţi” şi solicită iniţiatorului clarificarea acestui aspect.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii asupra acestui proiect de lege pentru a obţine
clarificările solicitate din partea MCTI.
2. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a fost sesizată în fond, în vederea examinării şi întocmirii raportului
împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,
cu propunerea legislativă privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în
documentele în formă electronică – PLX nr.173/15.03.2006.
Autorul acestei propuneri legislative, dl. preşedinte V. Pambuccian, a făcut o prezentare a
obiectivului urmărit prin această reglementare. Dl. vicepreşedinte Dan Nica consideră că este
necesară completarea definiţiei tastaturii standard prin includerea codurilor generate de fiecare
tastă în parte, precum şi clarificarea noţiunii de set de caractere româneşti prin referire la alfabetul
limbii române aprobat de Academia Română. Pentru limbile minorităţilor naţionale dl. deputat I.
Ghişe propune completarea alin. (1) al art.7 prin referire la codificările din ţara de origine, ori a
codificărilor internaţionale, după caz.
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