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La lucrările Comisiei din 23 – 24 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, Gabriel William Brînză, Doina Micşunica 
Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir 
Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu şi Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi Cătălin Ovidiu 
Buhăianu Obuf, Daciana Octavia Sârbu Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. La 
lucrările Comisiei din  25 mai au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan Pambuccian, Dan 
Nica, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, 
Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu şi 
Ovidiu Ioan Silaghi, şi au fost absenţi Cristian Buzea, Gabriel William Brînză, Ibram Iusein, 
Daciana Octavia Sârbu şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. 
preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind 
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor  
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe 

1. În şedinţa Camerei Deputaţilor din 21.11.2005, plenul Camerei a decis 
retrimiterea proiectului de lege la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în 
temeiul prevederilor art. 104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

În şedinţa din data de 12.04.2006 au fost propuse şi adoptate cu 9 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă amendamente privind validarea preşedintelui şi vicepreşedintelui ANRC de 
către Parlament în şedinţă comună a celor două camere, intenţionându-se astfel trecerea 
graduală spre o autoritate de reglementare independentă, sub control parlamentar. Ca urmare 
a faptului că în şedinţa din data de 12.04.2006 a existat solicitarea dlui. deputat L. Nistoran de 
luare în considerare a Deciziei Curţii Constituţionale prin care O.U.G. nr.11/2005 este 
declarată neconstituţională, s-a hotărât amânarea depunerii raportului şi reluarea discuţiilor 
după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. 

În consecinţă, în şedinţa din data de 23 mai, membrii comisiei au fost de acord cu 
înaintarea raportului de aprobare a OUG nr.11/2005 cu amendamentele adoptate în şedinţa 
din 12.04.2006 şi cu respingerea amendamentelor formulate de dnii. deputaţi L. Nistoran şi 
Dan Nica referitoare la respingerea ordonanţei de urgenţă.  
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 2. În şedinţa din 24 mai membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi a celor 
prezenţi susţinerea în şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din data 
de 31 mai a amendamentelor formulate în şedinţa din 16 mai referitoare la definirea 
Ghişeului virtual de plăţi ca parte a Sistemului e-guvernare din cadrul Sistemului Electronic 
Naţional reglementat prin Legea nr.161/2003, precum şi la eliminarea art. 501. 
 3. Cu privire la pct. 3 membrii comisiei au hotărât începerea dezbaterilor pe articole în 
perioada 30-31 mai, deoarece se aşteaptă depunerea unor amendamente. 
 4. Referitor la pct. 4  membrii comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterilor 
până la finalizarea raportului asupra proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G. 
nr.123/2005, care a primit aviz din partea comisiei cu amendamente ce preiau prevederile 
propunerii legislative. 
  
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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