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La lucrările Comisiei din 7 – 8 noiembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu 
Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu Ioan Ghişe, Ibram Iusein, 
Gabriel William Brînză, Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir Mănăstireanu, 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. Sesizare Asociaţia Naţională a Industriei de Software şi Servicii  
2. Sesizare Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 
3. Sesizare S.C. Romtelecom S.A. 
4. Diverse 
La şedinţa Comisiei din data de 8 noiembrie au participat ca invitaţi din partea ANRC 

– dl. preşedinte Dan Georgescu, iar din partea S.C. Romtelecom S.A. – dl. director Cătălin 
Dima, dl. director Răzvan Ionescu şi dl. director Harm Aben. 

1. Asociaţia Naţională a Industriei de Software şi Servicii a solicitat punctul de vedere 
al Comisiei asupra implicaţiilor interpretării art.7 pct.28 din Codul Fiscal asupra dezvoltării 
mediului de afaceri în industria românească de IT. Articolul reglementează regimul de plată 
al redevenţelor pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al unui software, precum şi excepţiile 
de la plată. Legea consideră excepţie de la atribuirea noţiunii de redevenţă plata transmiterii 
unei licenţe software cu scopul exclusiv de a fi revândută unui utilizator final. Cu toate 
acestea, în practică au existat interpretări diferite ale acestei prevederi, motiv pentru care 
ANIS solicită comisiei un punct de vedere în sensul delimitării foarte clare a operaţiunilor 
comerciale privind transmiterea licenţelor software în funcţie de destinaţia lor finală.  

Dl. preşedinte V. Pambuccian consideră că există două posibilităţi de rezolvare a 
acestei probleme: modificarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea Legii 
nr.571/2003 prin explicitarea activităţilor comerciale excluse de la plata redevenţei, sau 
modificarea Legii nr.571/2003 în sensul redefinirii noţiunii de redevenţă. 

Pentru analizarea acestor posibilităţi, Comisia a propus organizarea unei întâlniri la 
care să fie invitaţi preşedinţii celor două comisii de buget ale camerelor Parlamentului, 
precum şi reprezentanţii ANIS. 

2.  Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor a solicitat punctul de vedere al Comisiei cu privire la încadrarea 
suporturilor şi aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneraţie 
compensatorie pentru copia privată în conformitate cu Legea nr.329/2006. 
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În discuţiile care au avut loc în cadrul comisiei s-a decis organizarea unei întâlniri la 
care să fie invitaţi reprezentanţi ai APDETIC şi COPYRO în vederea clarificării unor aspecte 
privind interpretarea legii. 

3. S.C. Romtelecom S.A. a sesizat Comisia referitor la problemele generate de ANRC 
prin elaborarea unor proiecte de decizie care să modifice termenele de aplicare ale deciziilor 
referitoare la tarifele maxime ce pot fi percepute de Vodafone şi Orange România pentru 
furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor. 

Dl. Cătălin Dima, reprezentantul Romtelecom, a precizat că în urma deciziei de 
amânare a celei de a doua etape de reducere a tarifelor maxime Romtelecom ar suferi în anul 
2007 prejudicii considerabile, în cuantum de peste 6 milioane euro. Romtelecom respinge 
argumentele expuse de ANRC în nota de fundamentare, considerând că este inacceptabilă 
schimbarea radicală a poziţiei ANRC la numai 3 luni de zile de la momentul adoptării 
deciziilor iniţiale, astfel încât se aplică un tratament preferenţial celor doi operatori de 
telefonie mobilă, încălcându-se obligaţia legală de imparţialitate. 

În replică, preşedintele ANRC a arătat că proiectul de decizie de amânare a survenit 
ca urmare a alinierii la politica statelor membre ale Uniunii Europene care au considerat că 
este absolut necesară o amânare a reducerii tarifelor de interconectare ce pot fi percepute de 
operatorii mobili pentru protejarea pieţelor naţionale de comunicaţii. Totodată, ANRC 
consideră că tarifele stabilite prin deciziile iniţiale au fost corect calculate, deşi ele sunt mult 
sub media europeană.  

În discuţiile care au urmat, dnii. deputaţi Varujan Pambuccian, Liviu Nistoran şi Dan 
Nica au propus fiecare o soluţie de ameliorare a acestui diferend, însă pentru stabilirea unor 
concluzii, comisia a hotărât invitarea la o şedinţă ulterioară a operatorilor de telefonie mobilă, 
a celor 2 operatori mari de cablu, a Romtelecom , MCTI şi ANRC.  

4. Prin adresa depusă în data de 25.10.2006,  fost supusă atenţiei Comisiei Nota cu 
privire la oportunitatea măririi capitalului social al S.C. Institutul pentru Tehnică de Calcul 
S.A. Comisia consideră că: 
- este corect fundamentată Nota cu privire la oportunitatea măririi capitalului social al S.C. 
Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. şi susţine propunerea formulată de PAS  
- privatizarea trebuie să se realizeze în concordanţă cu Strategia naţională de privatizare a 
unor societăţi comerciale din domeniul IT&C 
- orice decizie legată de acest proces trebuie să fie în concordanţă cu politica de privatizare a 
MCTI, responsabil de dezvoltarea acestui domeniu 
- este necesar să se susţină orice formulă care preîntâmpină schimbarea obiectului de 
activitate ca urmare a privatizării  

În acest sens, Comisia recomandă implicarea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei în procesul de privatizare a S.C. ITC S.A. pentru a menţine domeniul 
de activitate şi a proteja personalul calificat care lucrează în acest institut.  

 Acest punct de vedere a fost transmis S.C. ITC S.A. 
 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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