
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor        23 septembrie 2008 

 

SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 23 septembrie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 23 septembrie 2008 au fost prezenţi Varujan 

Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, Răzvan 

– Petrică Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, şi 

au fost absenţi, Romică Andreica, Gabriel William Brânză, Liviu Codîrlă, Liana 

Dumitrescu, Cristian Ilie, Laurenţiu Mironescu, şi Ovidiu Ioan Silaghi.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea utilizării spectrului de radio în banda de frecvenţe 3600-3800 

MHz, PLx 355/17.06.2008 . 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.39/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, PLx 371/17.06.2008 . 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului, PLx 370/17.06.2008 . 

4.  Proiectul de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 

comunicaţii, PLx 439/23.06.2008. 

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: Dl secretar de stat Constantin 

Teodorescu şi dra Alina Saioc – Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în procedură de urgenţă, în 
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vederea întocmirii raportului, cu proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.18/2008 

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului de radio în banda 

de frecvenţe 3600-3800 MHz. 

 Dl preşedinte  V. Pambuccian a dat cuvântul dlui secretar de stat, C. Teodorescu, 

pentru susţinerea proiectului de lege. Acesta a evidenţiat faptul că Societatea Naţională 

de Radiocomunicaţii – S.A. este deţinătoarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio 

din banda de frecvenţe 3600-4200 MHz şi le utilizează în scopul transmiterii 

programelor naţionale de radio şi televiziune. În vederea optimizării utilizării spectrului 

de frecvenţe şi a introducerii sistemelor BWA este necesar ca SNR să elibereze benzile 

de frecvenţe radio 3600-3656 MHz şi 3700-3756 MHz, costurile determinate de 

eliberarea acestora fiind suportate din taxele obţinute prin atribuirea noilor licenţe.  

 Deşi ordonanţa prevede ca valoarea despăgubirii acordate SNR pentru eliberarea 

benzilor de frecvenţe să nu depăşească 50% din sumele încasate cu titlu de taxe de 

licenţă (restul sumei încasate constituindu-se venit la bugetul de stat), dl secretar de stat 

solicită Comisiei amendarea ordonanţei astfel încât SNR să primească întreaga sumă.  

 Dl preşedinte V. Pambuccian a manifestat o rezervă referitoare la renunţarea 

vărsării la bugetul de stat a sumei prevăzute, solicitând, totodată, câteva precizări 

referitoare la: motivul pentru care au fost scoase la licitaţie frecvenţele 3600-3800 MHz 

şi dacă au existat solicitări din piaţa de comunicaţii pentru aceste frecvenţe; dacă există 

în prezent tehnologia pentru utilizarea frecvenţelor 3600-3800 MHz; principiile care au 

stat la baza stabilirii tarifelor pentru licenţele în aceste benzi de frecvenţe. 

Dl secretar de stat a solicitat Comisiei să accepte ca răspunsul la aceste întrebări 

să fie prezentat într-un material bine fundamentat la următoarea şedinţă a Comisiei. 

2. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.39/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin . 

OUG nr.39/2008 aduce completări sau modificări care să permită procesarea 

automată a cambiilor şi biletelor la ordin. Propunerile de completare a Legii au în 

vedere reglementarea posibilităţii de prezentare la plată, la instituţiile de credit, a 

cambiei şi biletului la ordin şi în formă electronică. 

Dl preşedinte V. Pambuccian consideră că, pentru asigurarea securităţii 

informaţiei cuprinse în cambie, este necesară modificarea întregii proceduri pentru ca o 

cambie să poată fi emisă şi în formă electronică, fiind semnată cu semnătură electronică 
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extinsă. Faţă de aceste considerente, Comisia a fost de acord să se elaboreze 

amendamente şi acestea să fie analizate în următoarele şedinţe. 

 

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, Comisia a hotărât că va fi dezbătut după ce 

se va conveni asupra procedurii electronice de emitere şi urmărire a unei cambii, 

proiectul de lege fiind asemănător cu cel de la punctul 2. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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