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SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 04 aprilie 2006 
 

La lucrările Comisiei din 04.04.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: V. 
Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, Mihaela Ştirbu, Ioan Ghişe, Alttila Kovacs, Ibram 
Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Nistoran şi Valeriu Ungureanu şi au fost absenţi 
Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţa Comisiei a fost 
condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind 
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor – raport  
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic 
al cărţii electronice de identitate – aviz  
 

1. Cu privire la punctul 1 al ordinii de zi, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus 
modificarea procedurii de numire a preşedintelui şi vicepreşedintelui ANRC în sensul numirii 
acestora de către Parlament la propunerea primului ministru.  

Faţă de această propunere, dl. vicepreşedinte Dan Nica atrage atenţia că prin acest 
mecanism nu se asigură independenţa autorităţii, aşa cum este de dorit, ci se realizează o 
interferenţă a executivului în actul de decizie care ar fi de dorit să aparţină Parlamentului. 

Invocând programul de guvernare, dl. deputat L. Nistoran consideră că această 
problemă are implicaţii mai largi, deoarece există dorinţa unificării autorităţii de reglementare 
(ANRC) cu organismul de control în comunicaţii (IGCTI).  

Având în vedere complexitatea discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât invitarea 
reprezentanţilor MCTI şi ai Cancelariei Primului Ministru pentru stabilirea cadrului 
instituţional adecvat.  

 
2. Membrii Comisiei au luat în discuţie proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate şi 
au considerat necesară prezenţa iniţiatorului pentru lămurirea aspectelor legate de procedura 
de elaborare a cărţilor electronice de identitate, şi în consecinţă au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţele următoare.  

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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