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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 6 – 8 iunie 2006
La lucrările Comisiei din 6 iunie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan
Pambuccian, Cristian Buzea, Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu, Cătălin
Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram Iusein, Attila Kovacs,
Vladimir Mănăstireanu, şi au fost absenţi Gabriel William Brînză, Dorin Liviu Nistoran,
Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. La lucrările Comisiei din
7 iunie au fost prezenţi toţi membrii comisiei cu excepţia dnei deputat Daciana Sârbu. La
lucrările Comisiei din 6 iunie 2006 au fost prezenţi deputaţi: Varujan Pambuccian, Cristian
Buzea, Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu, Gabriel William Brînză,
Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram Iusein,
Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran, şi au fost absenţi Attila Kovacs, 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
2.
Propunere legislativă pentru 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
3.
Diverse
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 6 iunie 2006 şi în urma
dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Deoarece este necesar să se facă distincţia între programele de calculator ca atare
(intangibile) şi copiile acestora pe suport fizic care sunt în fapt obiectul acestor reglementari,
dl. preşedinte V. Pambuccian a propus şi comisia a aprobat introducerea unei noi definiţii
referitoare la producerea de programe pentru calculator pentru a nu se confunda această
activitate cu simpla multiplicare: „producere - realizarea de copii în formă tangibilă destinate
a fi vândute prin intermediul spaţiilor comerciale cu existenta fizică, ale unei fonograme,
videograme sau program pentru calculator.”
Pentru a da posibilitatea opţiunii pentru producătorii şi distribuitorii de programe de
calculator de a se înregistra în Registrul naţional al programelor pentru calculator, dl.
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preşedinte V. Pambuccian a propus modificarea art. 17 alin. (1) astfel încât persoanele fizice
autorizate şi persoanele juridice care nu sunt interesate de înregistrare nu vor fi supuse unor
penalităţi, aşa cum era posibil conform textului ordonanţei. Pentru corelare cu aceste
modificări, la propunerea dlui. preşedinte V. Pambuccian, comisia a aprobat introducerea a
trei nou alineate la art. 17 prin care persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care vor
opta pentru înscriere, au şi obligaţia de a depune la ORDA a copiei pe suport fizic a
programului respectiv, pentru a putea beneficia de toate drepturile ce decurg din înscrierea in
Registrul naţional al programelor pentru calculator. Totodată, persoanele care au optat pentru
înregistrare vor fi obligate să înscrie programele pentru calculator în Registrul naţional al
programelor pentru calculator.
2. Comisia a fost sesizată în vederea reexaminării cu propunerea legislativă pentru
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, deoarece în şedinţa Camerei Deputaţilor din 31 mai 2006,
în temeiul art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat plenul Camerei
a decis retrimiterea propunerii legislative în vederea reexaminării amendamentului propus la
prima examinare a propunerii legislative şi depunerii unui nou raport.
Reexaminarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 6 iunie
2006. În urma dezbaterii, Comisia a aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
admiterea propunerii legislative cu amendamentul propus de dl. deputat Ioan Ghişe prin care
se introduc limite 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.
3. În zilele de 7 şi 8 iunie, membrii Comisiei au analizat proiectul de Regulament de
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi au
propus amendamente, urmând ca proiectul să fie aprobat în şedinţa din data de 13 iunie 2006.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. Varujan Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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