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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 20 - 22 martie 2007
La lucrările comisiei din 20 - 21 martie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina
Micşunica Dreţcanu, şi Vladimir Mănăstireanu şi au fost absenţi Cristian Valeriu
Buzea,Gabriel William Brînză, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran, Florin
Aurelian Popescu, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. La
lucrările comisiei din 22 martie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan
Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein şi Vladimir Mănăstireanu şi au
fost absenţi Gabriel William Brînză, Dorin Liviu Nistoran, Florin Aurelian Popescu, 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:
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor
electronice şi al serviciilor poştale (PLx 817/2006) – raport
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna.
Cristina Pruteanu (MCTI), dl. preşedinte Dan Georgescu, dna. vicepreşedinte Alexandrina
Hîrţan şi dl. Ion Rogalski (ANRCTI), dl. preşedinte Dan Mihai Toader şi dna. Mihaela
Heksch (C.N. Poşta Română).
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Comisia a reluat discuţiile referitoare la amendamentele propuse la art.I din OUG
nr.70/2006 cu privire la serviciul universal poştal.
Membrii comisiei au adoptat amendamente referitoare la finanţarea serviciului
universal poştal, mecanismul de compensare a costurilor furnizării acestui serviciu, obligaţia
de a ţine evidenţă contabilă separată în cadrul contabilităţii interne de gestiune şi prevederi
tranzitorii cu privire la furnizarea, auditarea şi transmiterea către ANRC a situaţiilor
financiare separate în vederea stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului
universal, până la data de 30 noiembrie 2008.
Mecanismul de compensare a costurilor furnizării serviciului universal poştal este
stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
iar în cazul în care sumele colectate sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net prevăzut al
furnizării serviciului universal şi aceste sume va fi suportată de la bugetul de stat.
Pentru încurajarea dezvoltării serviciilor din sfera serviciului universal, comisia a
hotărât să se acorde o amânare a implementării sistemelor auditate de evidenţă contabilă
separată până la data de 30.11.2008. În acest interval de timp, C.N. Poşta Română are dreptul
de a majora tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le
presteze, în vederea acoperirii costurilor furnizării acestora.
La solicitarea dlui. preşedinte V. Pambuccian de a reglementa mandatul poştal social,
dl. secretar de stat F. Bejan a considerat că obligaţia de plată a asigurărilor sociale nu face
obiectul acestei legi, precizând că acest serviciu nu intră în sfera serviciului universal poştal,
iar obligaţia de plată revine altor ministere, care îşi pot stabili independent modalitatea de
plată, şi cu care C.N. Poşta Română încheie anual convenţii.
Membrii au aprobat, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, raportul asupra
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al
serviciilor poştale.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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