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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                                              17 martie 2011 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 17 martie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 17 martie 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei 

Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu 

Brătianu.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice – PLx nr.65/2011. 

La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, domnul Valerian Vreme – ministru, domnul Ionuţ Negrescu - secretar-

general adjunct şi doamna Alina Antohi – consilier şi din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul Cătălin Marinescu – preşedinte, 

domnul Marius Săceanu – director şi doamna Alina Şumudică – expert. 

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

republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 

unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, conform Plx 65/2.03.2011. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele 

observaţii şi propuneri. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul. 
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Proiectul de lege are ca obiect aprobarea OUG nr.19/2011, prin care se modifică o 

serie de acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice, în sensul preluării, de către 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, a atribuţiilor 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale referitoare la administrarea şi 

coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio. 

Caracterul de urgenţă al reglementării se motivează prin faptul că neadoptarea 

măsurilor de modificare a unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice ar 

putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene. Prin avizul motivat C(2010)8026 transmis de către Comisia Europeană se 

solicită separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare referitoare la alocarea şi 

asignarea frecvenţelor radio de activităţile legate de proprietate sau control în întreprinderile 

care furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, acestea reprezentând, în 

momentul de faţă, atribuţii ale Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a supus atenţiei Comisiei amendamentele care au 

rezultat în urma discuţiilor din şedinţa anterioară, precum şi observaţiile transmise de către 

ANCOM, STS, SIE şi MApN.    

În urma dezbaterilor, Comisia a aprobat amendarea textului iniţial al OUG nr.19/2011 

în sensul adoptării TNABF prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANCOM, în urma 

avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile 

cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj 

guvernamental/neguvernamental. În sprijinul acestui amendament, a fost invocat faptul că 

spectrul de frecvenţe radio este considerat o resursă limitată a statului, şi, în consecinţă, 

aprobarea şi modificarea TNABF trebuie să fie un atribut al Guvernului. Pentru a da 

consistenţă avizului, acesta nu trebuie să fie consultativ, iar rolul CIR devine deliberativ, 

având în vedere faptul că această Comisie avizează administrarea unei resurse limitate a 

statutului.  

Totodată, membrii Comisiei au hotărât ca CIR să fie înfiinţată prin hotărâre a 

Guvernului, prin care să se aprobe şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CIR.  

Pentru evitarea luării unei decizii subiective şi pentru justificarea deciziei luate, 

membrii Comisiei au hotărât că ANCOM poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea 

parţială sau totală a unei benzi de frecvenţă ori a unei anumite frecvenţe de către persoane 

fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, pe baza unor 

angajamente internaţionale sau în cazul în care siguranţa naţională, ordinea publică sau 

apărarea naţională impune această măsură, pe baza unei solicitări CSAT.  
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Au fost respinse amendamentele formulate de către domnul deputat Mircea Cazan, 

prin care se propunea înlocuirea, în art.8 alin.3 din OUG nr.79/2002, a prevederii de 

interzicere pe o perioadă limitată a utilizării parţiale sau totale a unei benzi de frecvenţă ori a 

unei frecvenţe cu cea de limitare pe o perioada determinată. De asemenea, a fost respins 

amendamentul de înlocuire a sintagmei „siguranţă naţională” cu „securitate naţională”. 

Referitor la transferarea iniţiativei legislative către SGG, au existat puncte de vedere 

divergente în cadrul discuţiilor, în final aprobându-se, cu două abţineri, implicarea SGG în 

iniţierea de acte normative. 

S-a aprobat amendarea art.4 din OUG nr.22/2009 în sensul introducerii unei noi 

atribuţii pentru ANCOM referitoare la supravegherea respectării condiţiilor tehnice şi 

economice stabilite în vederea limitării distorsionării concurenţei în domeniul comunicaţiilor 

electronice, în special a condiţiilor impuse privind furnizarea serviciilor şi asigurarea 

accesului deschis la reţelele publice de comunicaţii electronice finanţate din fonduri publice 

în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.  

Datorită prevederilor HG nr.12/2011 prin care MCSI este exceptat de la iniţierea de 

acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, se impune crearea unei 

oportunităţi pentru ANCOM în vederea acoperirii posibilului vid legislativ legat de 

reglementarea alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, prin iniţierea de propuneri de acte 

normative pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ din domeniul alocării şi 

atribuirii frecvenţelor radio. Membrii Comisiei au aprobat acest amendament cu două abţineri 

Deoarece în Legea audiovizualului nr.504/2002 a fost instituită Comisia mixtă 

consultativă, care însă nu a funcţionat niciodată, dovedindu-şi astfel inutilitatea, membrii 

Comisiei au decis abrogarea articolului 19 din Legea audiovizualului prin care se face referire 

la această Comisie.  

În vederea evitării eventualelor abuzuri, membrii Comisiei au aprobat ca suspendarea 

sau revocarea licenţelor de emisie şi de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru 

să se poată face pentru o încălcare gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţă. 

În urma acestor discuţii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să 

se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, cu amendamente. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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