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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti, 

 şi Comunicaţiilor                        10 - 12 februarie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  10 – 12 februarie 2009 

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

Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel Florin Serghei, Bădulescu 

Adrian, Cazan Mircea Vasile, Farago Petru, Pambuccian Varujan. A fost absent dl 

deputat Dan Nica. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

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. 44/2008 – Proiect Legii bugetului de stat pe anul 2009 ; 

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

utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei; 

4. PLx nr. 519/2008 - Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor 

care achiziţionează produse prin intermediul internetului ; 

5. PLx nr. 556/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.60/2008 

pentru modificarea şi completarea OUG nr.79/2002 privind cadrul general de 

reglementare a comunicaţiilor. 

La lucrările comisiei au participat: din partea MCSI: Gabriel Sandu – ministru, 

Topcian Costel – secretar de stat, Fecioru Marius - secretar de stat, Dăneţ Mihaela - 

director adjunct; din partea MFP: Nădejde Ion – şef serviciu, Cazacu Radu – consilier, 

Doroş Dragoş – director, Ilie Adrian Cristin – consilier superior . 

La propunerea dlui preşedinte Relu Fenechiu, s-a hotărât înaintarea către Biroul 

Permanent a unei solicitări privind amânarea termenului de depunere a raportului pentru 

PLx 11/2009 precum şi aprobarea întocmirii unui raport comun împreună cu Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă, sesizată în fond.  
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Votul asupra propunerii legislative de la punctul 3 al ordinii de zi a fost amânat. 

 În urma examinării PLx 519/2008, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi a membrilor prezenţi, să propună respingerea propunerii legislative, deoarece 

în legislaţia românească, vânzările la distanţă sunt reglementate prin legislaţia privind 

protecţia consumatorilor (OG nr.130/2000 privind protecţia consumatorilor la 

încheierea şi executarea contractelor la distanţă), OG nr.21/1992 privind protecţia 

consumatorilor şi prin legislaţia privind comerţul electronic - Legea nr.365/2002 privind 

comerţul electronic şi Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică. Raportul 

preliminar a fost transmis Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În urma examinării PLx 556/2008, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi a membrilor prezenţi, să propună adoptarea cu amendamente referitoare la 

schimbarea numelui autorităţii de reglementare din ANRCTI în ANC, precum şi al 

ministerului din MCTI în MCSI.  

La dezbaterile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, dl 

preşedinte Relu Fenechiu a solicitat dlui ministru susţinerea acestui proiect de buget. La 

propunerea dlui preşedinte s-au aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi 

amendamente privind modificarea Titlului 10 şi a Titlului 20, fără a fi afectată valoarea 

totală a bugetului alocat MCSI. S-a solicitat suplimentar suma de 1.483 mii lei pentru 

plata salariilor a 20 posturi suplimentare conform HG 1340/2008 pentru Organismul 

Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale si pentru ocuparea posturilor 

aferente cabinetelor demnitarilor si a posturilor unice din cadrul MCSI. Această sumă 

trece de la Titlul 70 – cheltuieli de capital la Titlul 10 - cheltuieli de personal. S-a 

solicitat majorarea Titlului 20 – Bunuri si Servicii cu suma de 1.097 mii lei  prin 

diminuarea Titlului 70 – Cheltuieli de capital, astfel:  786 mii lei pentru finantarea 

cheltuielilor cu organizarea Forumului Global in domeniului tehnologiei informatiei – 

2009  şi 311 mii lei pentru asiguarea cheltuielilor suplimentare privind intretinerea si 

functionarea ministerului ca urmare a cresterii spatiilor aflate in administrarea MCSI. 

Forma finală a bugetului ministerului a fost aprobată de către Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 

industrii şi servicii a Senatului cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri.  

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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