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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     24 - 25 martie  2010 

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din perioada  24 - 25 martie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, 

Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Mircea 

Cazan.  

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Valerian Vreme, 

vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la 

declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către 

Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic) - Pl.x. 86/2010; 

2. Organizarea workshop-ului Conferinţei Europene Interparlamentare privind 

Spaţiul (EISC) care va avea loc la Bucureşti în data de 17 mai 2010; 

3. Diverse. 

 

1.       Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru 

unic cu privire la depunerea, de către angajatori, a declaraţiilor privind evidenţa nominală 

a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat, în vederea 

simplificării sistemului fiscal. 
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Datorită lipsei iniţiatorilor şi a reprezentantului Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale, la propunerea domnului vicepreşedinte Valerian Vreme, 

membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi amânarea 

dezbaterii propunerii legislative pentru o şedinţă ulterioară. 

 

2. Doamna deputat Liana Dumitrescu, preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu, a 

făcut o informare asupra stadiului pregătirilor privind organizarea workshop-ului 

Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiu (EISC) care va avea loc la 

Bucureşti în data de 17 mai 2010. Cu această ocazie, membrii Comisiei au luat cunoştinţă 

de constituirea Comitetului de organizare a conferinţei, în a cărui componenţă se regăsesc 

membrii Subcomisiei pentru Spaţiu, două personalităţi recunoscute în domeniu şi staff-ul 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Acest Comitet este coordonat 

de către doamna deputat Liana Dumitrescu, preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu. 

Principalele atribuţii ale Comitetului de organizare sunt de stabilire a programului 

workshop-ului, a participanţilor şi speakerilor la acest eveniment, precum şi de avizare a 

acţiunilor DCPIM referitoare la organizarea acestei întâlniri interparlamentare. 

 

3. Domnul deputat Florin Serghei Anghel a supus atenţiei Comisiei necesitatea 

modificării termenului de implementare a serviciilor de televiziune digitală terestră, 

stabilit, prin HG 1213/2009, pentru data de 1 ianuarie 2012, în conformitate cu 

Comunicarea COM (2005) 0204 a Comisiei Europene privind accelerarea trecerii de la 

analog la digital. În susţinerea acestei propuneri, domnul deputat invocă termenul scurt 

pus la dispoziţia furnizorilor de servicii de televiziune în vederea asigurării suportului 

tehnic, costurile aferente acestei tranziţii spre televiziunea digitală, precum şi exemplul 

Poloniei, care a modificat acest termen pentru anul 2015. 

În discuţiile preliminare avute în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au susţinut 

propunerea domnului deputat Florin Serghei Anghel. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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