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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din 7-8 februarie 2006 

 
La lucrările Comisiei din 7-8.02.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan 

Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Răzvan Petrică Bobeanu, Attila Kovacs, 
Mihaela Monica Ştirbu, Ioan Ghişe, Daciana Octavia Sârbu, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir 
Alexandru Mănăstireanu, Valeriu Alexandru Ungureanu şi a fost absent dl. deputat Ovidiu 
Ioan Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe – PL.X 632/2005aviz 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare – PL.X 679/2005 – aviz  
3. Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
contractării de abonamente la Internet – PL.X 648/2005 – aviz  

 
1. Comisia a fost sesizată pentru avizare cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, având ca termen 
de depunere a amendamentelor  08.02.2006. Întrucât în şedinţa din data de 08.02.2006 cele 
comisiile sesizate în fond pentru întocmirea raportului au hotărât sesizarea Biroului 
Permanent în vederea repartizării acestei propuneri legislative Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă în vederea întocmirii raportului comun, membrii Comisiei au 
hotărât să solicite Biroului Permanent amânarea termenului de depunere a amendamentelor. 

2. Pentru a analiza oportunitatea modificării Legii nr.269/2004 privind acordarea unui 
sprijin financiar în vederea achiziţionării de calculatoare din punctul de vedere al implicaţiilor 
bugetare, membrii Comisiei au decis reluarea dezbaterilor în şedinţa din data de 15.02.2006, 
când vor fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.  

3. Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în 
vederea stimulării contractării de abonamente la Internet, P.L. X-648/14.12.2005. Potrivit 
prevederilor art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 08.02.2006. În urma dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă (Cristian Buzea) avizarea 
negativă a propunerii legislative, deoarece iniţiatorii nu au prevăzut mijloacele financiare 
necesare aplicării măsurii propuse. Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci, sesizată în fond. 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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