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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 30 – 31 mai, 1 iunie 2006
La lucrările Comisiei din 30 – 31 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Gabriel William Brînză, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf,
Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran,
Vladimir Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu şi Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi
Cristian Buzea, Daciana Octavia Sârbu Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. La
lucrările Comisiei din 1 iunie au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan Pambuccian, Dan
Nica, Cristian Buzea, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Ibram Iusein,
Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir
Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu şi Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi Daciana
Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost
conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor – raport comun cu Comisia juridică
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor – aviz
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe – aviz
La lucrările comisiei au participat: dl. secretar de stat Aurel Neţin şi dl. director Liviu
Nicolescu (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei).
1. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, în vederea examinării şi întocmirii raportului,
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2006 se introduce „Ghişeul Virtual de Plăţi” în
scopul îmbunătăţirii relaţiei cetăţeanului cu structurile administraţiei publice la nivel central
şi local, prin asigurarea unei modalităţi rapide de plată a debitelor către stat.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comună a celor două comisii
reunite în data de 12.04.2006 şi au propus admiterea cu modificări a proiectului de lege.În
şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 26.04.2006 s-a hotărât retransmiterea proiectului de
lege la cele două comisii sesizate în fond în vederea întocmirii unui raport suplimentar.
Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comună a celor două comisii
reunite în data de 30.05.2006, când comisiile reunite au aprobat cu unanimitate de voturi a
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celor prezenţi admiterea proiectului de lege cu modificări referitoare la definirea Ghişeului
virtual de plăţi ca parte a Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic Naţional
reglementat prin Legea nr.161/2003, precum şi la eliminarea art. 501.
2. În data de 31 mai şi 1 iunie, membrii comisiei au efectuat studiu individual asupra
documentaţiei referitoare la administrarea registrelor naţionale în domeniul dreptului de autor
şi drepturilor conexe (Registrul naţional al programelor pentru calculator, Registrul naţional
al videogramelor, Registrul naţional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi
casete video).
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. Varujan Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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