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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 24 - 26 mai 2005 
 
La lucrările Comisiei din 24 mai 2005 au fost prezenţi 10 deputaţi. 
La lucrările Comisiei din 25 mai 2005 au fost prezenţi 12 deputaţi. 
La lucrările Comisiei din 26 mai 2005 au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege privind stimularea 

industriei de tehnologia informaţiei. Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 
unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în fond în vederea examinării şi întocmirii 
raportului comun, cu proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia 
informaţiei, PL. 444/17.09.2002. 

Pentru dezbaterea acestui proict de lege, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor a solicitat Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la 
amendamentele propuse de Comisie. 

Membrii Comisiei şi-au exprimat punctul de vedere referitor la poziţia exprimată de 
Consiliul Consurenţei de nepromovare a proiectului de lege în forma prezentată, întrucât 
acesta încalcă prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, care este în concordanţă 
cu politica Uniunii Europene în domeniu. 

În urma dezbaterilor, s-au hotărât următoarele: 

- extinderea mecanismului aprobat prin Decizia nr. 305/2004 referitoare la 
schema de ajutor de stat pentru IMM-uri astfel încât să fie acoperite toate societăţile 
comerciale din domeniul IT&C. 

- organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor din domeniul IT şi 
ai Consiliului Concurenţei în data de 1 iunie 2005 pentru a discuta soluţii alternative  

- amânarea votului final asupra proiectului de lege  

Comisia a desemnat doi reprezentanţi – dnii. deputaţi V. Ungureanu şi L. Nistoran – 
pentru a purta discuţii cu Consiliul Concurenţei în vederea pregătirii şedinţei din data de 1 
iunie 2005. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 
Varujan Pambuccian        Nini Săpunaru 
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