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La lucrările Comisiei din 21 iunie au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi din partea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii – dl. preşedinte Dan Georgescu şi dl. director Vlad Cercel. 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond în vederea examinării 
şi întocmirii raportului cu proiectul de Lege privind modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul comunicatiilor, PL.X. 210/06.06.2005. La întocmirea raportului s-au 
avut în vedere avizele din partea Consiliului Legislativ, Comisiei juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci nu a 
transmis avizul până la data de 21.06.2005. 

În şedinţa din data 21 iunie 2005, membrii Comisiei au analizat pe articole proiectul 
de lege şi l-au aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, cu următoarele amendamente: 

Întrucât prevederile art.3 alin.(1) se suprapun peste prevederile art.4 alin.(7) nou 
introdus, prin care drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală li se aplică în mod 
corespunzător  pentru cazul furnizării exclusiv pentru nevoi proprii a reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice, Comisia a aprobat amendamentul propus de Comisia pentru industrii 
şi servicii de abrogare a alin.(1) al art.3. 

Pentru a se diferenţia de tariful de monitorizare definitiv, care se calculează prin 
raportare la cifra de afaceri din anul pentru care se datorează acest tarif, art. 481 alin.(3) a fost 
modificat în sensul introducerii noţiunii de tarif de monitorizare estimativ. Ca urmare, art. 482 
alin.(2) şi art. 483 au fost amendate în mod corespunzător, reglementându-se şi mecanismul 
de regularizare. 

În urma dezbaterilor anterioare, Comsia a aprobat modificarea art. 51 din OUG nr. 
79/2002 prin introducerea categoriilor de informaţii care care pot fi solicitate de ANRC şi 
IGCTI. Pentru corelare cu această modificare şi pentru eliminarea ambiguităţilor, din lit. a) a 
art. 56 alin. (1) a fost eliminată sintagma „sau orice alte informaţii cerute”. 

Întrucât tariful de monitorizare pentru 2005 este în curs de a fi perceput de ANRC, în 
art.III modificările referitoare la tariful de monitorizare vor intra în vigoare începând cu 2006.  

Restul amendamentelor transmise de Comisia pentru industrii şi servicii au fost 
respinse. 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
dr. Varujan Pambuccian         Nini Săpunaru 
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