
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     31 martie  2010 

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 31 martie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, 

Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea 

Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan.  

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, 

preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la 

declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către 

Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic) - Pl.x. 86/2010; 

2. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010. 

Aviz comun cu Comisia economică, industrii şi servicii din Senat 

3. Diverse. 

 

1.       În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu 

privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către 

Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic). 
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Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

propunerea legislativă  şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi 

avizarea favorabilă a propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

- sintagma “Legea Ghişeului unic” este de prisos în contextul reglementării, drept 

pentru care s-a propus eliminarea ei; 

- la art.1, datorită diferenţelor existente în reglementarea termenelor privind 

depunerea declaraţiilor (lunar, trimestrial etc), s-a propus eliminarea sintagmei “în fiecare 

lună”, păstrându-se:“la termenul stabilit prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice”; 

-termenele prevăzute trebuie să se raporteze la intrarea în vigoare a legii 

propunându-se astfel eliminarea raportării la data de publicare în Monitorul Oficial; 

- s-a stabilit procedura prin care datele preluate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală sunt transmise către autorităţile beneficiare; 

- s-a propus omologarea sistemului informatic de către MCSI deoarece această 

aplicaţie trebuie să se integreze în strategia generală privind componenta strategică 

eGuvernare care este parte componentă a sistemului naţional unitar integrat pentru 

servicii on-line dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri; 

- s-a propus eliminarea abrogării art.6 alin.(1) din Legea nr.19/2000, deoarece 

aceasta reglementează obligaţia individuală aunei categorii de  persoane de a se asigura şi 

depune declaraţia. 

Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond. 

 

2. Având în vedere faptul că Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii, a organizat în această perioadă Forumul regional 

„Dividendul Digital – provocări şi oportunităţi în regiune”, forum la care au participat 

reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare în comunicaţii din Bulgaria, Croaţia, Grecia, 

Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Ungaria, Comisia Europeană şi ITU, analiza 

bugetului ANCOM a fost reprogramată pentru o şedinţă ulterioară.  

 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a fost supusă atenţiei membrilor Comisiei 

invitaţia transmisă de către Grupul Român al Uniunii Interparlamentare, prin care se 
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anunţa organizarea, la Geneva, în perioada 3-5 mai 2010 a celui de-al treilea Forum 

parlamentar al Societăţii Informaţionale, cu tema „TIC şi criza economică mondială: 

situaţia actuală şi perspective pentru viitor”. Dezbaterile vor fi axate pe rolul TIC în 

atenuarea impactului crizei economice şi în facilitarea redresării economice şi sociale, cu 

accent pe: investiţiile în reţele de internet de mare viteză; programele e-government şi 

competitivitatea; costurile economice şi sociale ale infracţiunilor cibernetice; liberalizarea 

pieţei de telecomunicaţii/TIC şi promovarea competitivităţii; răspunsuri naţionale la 

problemele legate de reglementare; situaţia actuală a sectorului TIC. 

 Având în vedere faptul că UIP recomandă ca la Forum să participe delegaţii 

parlamentare conduse, pe cât posibil, de preşedinţii comisiilor cu responsabilităţi în 

domeniul TIC şi economic, membrii Comisiei au hotărât ca la acest eveniment Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor să fie reprezentată de către domnul 

deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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