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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti, 

 şi Comunicaţiilor                        25- 26 februarie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  25 – 26 februarie 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi Fenechiu Relu, Vreme Valerian, Zoicaş 

Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Arion Viorel, Bădulescu Adrian, 

Cazan Mircea Vasile, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi 

Anghel Florin Serghei şi Dan Nica. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. PLx nr.11/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.181/2008 privind 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; 

2. PLx nr.103/2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.184/2008 

pentru modificarea OG nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de 

identitate. 

3. PLx nr. 499/2008 - Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi 

utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei. 

 
Referitor la PLx nr.11/2009, au fost propuse o serie de amendamente de către dl 

preşedinte Relu Fenechiu şi dl deputat Mircea Cazan, în sensul introducerii licenţelor 

audiovizuale analogice şi a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital 

terestru, prin separarea actelor administrative ce se eliberează de către instituţiile 

competente în domeniu (licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru 

se eliberează de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, pe când licenţa 

audiovizuală digitală de către Consiliul Naţional al Audiovizualului), operatorul de 

multiplex putând fi diferit de deţinătorul licenţei audiovizuale digitale. Prin celelalte 
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amendamente propuse, se face trimitere la acordarea drepturilor de utilizare a 

frecvenţelor radio prin proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, procedura 

de selecţie  constituind  modalitatea optimă de acces la resursa limitată de spectru radio. 

Modificarea prevederilor referitoare la pedepsirea infracţiunilor, prin păstrarea faptelor 

privind transmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare 

a frecvenţelor radio în sistem digital terestru în sfera penalului, are ca scop 

conştientizarea şi identificarea gradului de pericol social al faptei săvârşite.  

Amendamentele propuse au fost supuse votului comisiei şi au fost aprobate cu 9 

voturi pentru şi 2 abţineri. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind emiterea, 

acordarea şi utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei  a 

fost supusă votului comisiei, care a decis, cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 

abţineri respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: este vorba de o 

scutire dublă de impozit, atât la nivelul companiei care oferă tichetele, cât şi la nivelul 

salariatului, ceea ce încalcă principiul echităţii fiscale şi,  în plus, prin politica fiscală 

românească se consideră deductibile doar acele cheltuieli legate de activităţi care aduc 

venituri.  Raportul preliminar a fost transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 

 


