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 AL 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 

electronice trimis cu adresa nr. PLx nr. 1 din 1 februarie 2012 şi înregistrat la Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/4/02.02.2012, iar la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 31/31/02.02.2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 

 

 VICEPREŞEDINTE,                                                             PREŞEDINTE 

             Constantin CHIRILĂ                                                            Daniel BUDA 
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COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti 14.02.2012 

                       PLx 1/2012 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, trimis cu adresa nr. PLx nr. 1 din 1 
februarie 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu nr.36/4/02.02.2012, iar la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu nr. 31/31/02.02.2012. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, 
cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1317 din 13 decembrie 2011. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.26/8/07.02.2012. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglemntare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2011 în sensul transpunerii în legislaţia naţională a 
normelor cuprinse în Directiva 2009/136/CE şi în Directiva 2009/l40/CE, 
urmărind, totodată, stabilirea unui cadru unitar intern pentru reglementarea 
serviciilor de comunicaţii electronice, a reţelelor de comunicaţii electronice, a 
infrastructurii şi a serviciilor asociate, precum şi a anumitor aspecte privind 
echipamentele terminale menite să faciliteze accesul utilizatorilor cu dizabilităţi. 
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Caracterul de urgenţă al reglementării se motivează prin faptul că 
Directivele 2009/136/CE şi 2009/140/CE aveau ca termen final de transpunere 
integrală data de 25 mai 2011. Ca urmare a nerespectării acestui termen, Comisia 
Europeană a declanşat deja proceduri prealabile acţiunii în constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art.258 din TFUE, România primind pe 18 
iulie 2011 Notificarea de punere în întârziere în cauzele nr.2011/0939, 
respectiv nr.2011/0940. În data de 24 noiembrie 2011, Comisia  Europeană a 
emis avizul motivat în cauzele menţionate, ultima etapă precontencioasă a acţiunii 
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, stabilind data de 25 ianuarie 2012 ca 
termen de conformare şi de comunicare a măsurilor de transpunere a acestor 
directive, înainte de a sesiza Curtea de justiţie a Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţă comună din data de 14 februarie 
2012. 

La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate 
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, , cu 
modificările şi completările ulterioare, din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul Cătălin Marinescu – 
preşedinte şi domnul Marius Săceanu – director şi din partea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, domnul Mircea Ghiţă. 

În urma examinării proiectului de lege 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.111/2011 privind comunicaţiile electronice, în forma 
prezentată de iniţiator. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 

   

VICEPREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE, 

           Constantin CHIRILĂ                                                    Daniel BUDA 

 

                     SECRETAR,                                                                     SECRETAR, 

               Adrian Bădulescu                                                           Gabriel Andronache 

                

 

                Consilier, Astafei Mihaela                                                                     Consilier, Florica Manole
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