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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 6 – 8 noiembrie 2007
La lucrările Comisiei din 6 – 8 noiembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu,
Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Marian Hoinaru, Doina Micşunica
Dreţcanu, Attila Kovacs, Cristian Ilie, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu
Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi 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. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 – aviz
2. Proiect de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de vouchere pentru stimularea
utilizării tehnologiei informaţiei – raport
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale - raport
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. ministru Iuliu Winkler, dl. secretar
de stat Constantin Teodorescu şi dna. consilier Cristina Pruteanu (Ministerul Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei), dna. Maria Câmpeanu (Ministerul Economiei şi Finanţelor)
În data de 6 noiembrie a avut loc şedinţa comună a Comisiei economice, industrii şi
servicii a Senatului şi a Comisei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera
Deputaţilor în care s-a dezbătut Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 în vederea
avizării.
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În susţinerea proiectului de buget al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei (MCTI)aferent anului 2008, dl. ministru Iuliu Winkler a arătat că suma alocată
ministerului reprezintă o creştere de 17% faţă de bugetul rectificat pentru anul 2007, urmând
ca 80% din bugetul pe 2008 să fie alocat proiectelor şi programelor din domeniu, iar 20%
pentru aparatul administrativ al ministerului.
În domeniul tehnologiei informaţiei, dl. ministru a menţionat programele
eGovernment şi continuarea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”, precum şi planul
sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.
Dl. ministru a mai precizat că MCTI, în calitate de Organism Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale, este responsabil de implementarea Axei Prioritare III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru Sectoarele Privat şi Public” din cadrul
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), iar din
acest an îndeplineşte şi funcţia de Organism Intermediar pentru Facilitarea Schengen.
În acest sens, cu privire la suma în valoare de 1323 mii lei prevăzută în bugetul pentru
anul 2008 alocată pentru „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale” din cadrul
POS CCE, dl. ministru a solicitat completarea cu 1354 mii lei pentru atingerea procentului de
15% din sumele cuprinse în axa de Asistenţă Tehnică, conform alocării stabilite la nivelul
Autorităţii de Management a sumelor aferente fiecărui Organism Intermediar.
În vederea completării sumei existente, în cadrul dezbaterilor în comisii au fost
formulate două propuneri de amendamente:
Dl. deputat Florin Aurelian Popescu a propus suplimentarea bugetului Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei pe anul 2008, prin majorarea creditelor bugetare
aferente capitolului 85.01“Comunicaţii”, articolul 20.26 „Asistenţă tehnică în cadrul
programelor operaţionale” de la 1323 mii LEI la 2677 mii LEI, de la rezerva bugetară a
Guvernului, întrucât această realocare reprezintă doar 1,5‰ din acest fond de rezervă, care
are o creştere de 325% faţă de anul precedent.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a propus modificarea alocaţiei bugetare pe anul 2008
pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin majorarea creditelor
bugetare aferente capitolului 85.01 “Comunicaţii”, Titlul II „Bunuri şi servicii, articolul
bugetar 20.26 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale”, de la 1323 mii LEI la
2677 mii LEI, prin redistribuire de la Capitolul 85.01 “Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de
capital – Active nefinanciare, prin diminuarea alocaţiei bugetare aferente în sumă de 7900 mii
LEI cu suma de 1354 mii.
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Comisiile au aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi amendamentul
dlui. deputat Florin Aurelian Popescu.
Dl. deputat Liviu Nistoran a solicitat ministerului să realizeze un studiu pentru
realizarea şi implementarea unui Centru integrat de informaţii satelitare, în vederea deservirii
instituţiilor şi autorităţilor publice locale şi centrale, precum şi ale structurilor de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională cu informaţii satelitare. În acest scop, dl. deputat L.
Nistoran a propus modificarea alocaţiei bugetare pe anul 2008 prin majorarea creditelor
bugetare aferente capitolul 85.01 “Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de capital – Active
nefinanciare de la 7900 mii LEI la 9900 mii LEI, prin redistribuire de la Capitolul 53.01,
subcapitolul 02 – Cercetare şi dezvoltare pentru serviciile publice generale, prin diminuarea
alocaţiei bugetare aferente în sumă de 11000 mii LEI cu suma de 2000 mii LEI şi trecerea
acesteia la Capitolul 85.01 “Comunicaţii”, Titlul X Cheltuieli de capital – Active
nefinanciare. Comisiile au aprobat cu unanimitate de voturi acest amendament.
În încheierea dezbaterilor, cele două Comisii reunite au hotărât cu unanimitate de
voturi a membrilor prezenţi avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind bugetul de stat
pe anul 2007, Anexa nr. 3/28 (TITULAR: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI) cu amendamentele menţionate.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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