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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         23-25 aprilie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 23-25 aprilie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 23 aprilie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, 
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban,  Valerian Vreme, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Iusein Ibram, Daniel Iane, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Mircea Cazan, Cornelia Negruţ, Titi Holban, Dan Nica, iar la 
lucrările sedinţelor din 24 si 25 aprilie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion 
Şcheau, Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Iusein Ibram, Valerian 
Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, , 
Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Titi Holban, Mircea Cazan, Cornelia Negruţ, Dan 
Nica. La şedinta comisiei din data de 23 aprilie 2013, în locul domnului deputat Mircea 
Cazan a participat domnul deputat Ioan Tămâian. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi din data de 23 aprilie 2013 s-au aflat: 
 
1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013, situaţia 
privind acţiunile multianuale şi programele din fonduri externe nerambursabile; 

2. PLx nr.114/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. 

 
Pe ordinea de zi din data de 24 şi 25 aprilie 2013 s-a aflat: 
 
Studiu asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2013 privind serviciile  poştale (Plx nr.116/2013). 
 
1. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013, 
situaţia privind acţiunile multianuale şi programele din fonduri externe 
nerambursabile 

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a suspus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi a 
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membrilor prezenţi a fost aprobată ordinea de zi. În continuare domnul preşedinte a precizat 
că aşa cum s-a stabilit în şedinţa anterioară, urmează votul final asupra Proiectului Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013, situaţia privind acţiunile multianuale şi programele 
din fonduri externe nerambursabile. 

Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a propus amânarea cu o săptămână a votului 
final asupra acestui proiect pentru a consulta Raportul Curţii de Conturi şi Raportul de 
activitate al ANCOM pe anul 2012, raport care urmează să fie depus la Parlament până la 
data de 30 aprilie 2013. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot propunerea domnului deputat 
Sorin Avram Iacoban, iar în urma votului membrilor prezenţi s-a hotărât cu majoritate de 
voturi (1 vot pentru) respingerea propunerii. 
 Domnul deputat Valerian Vreme a precizat că orice întârziere a aprobării bugetului 
ANCOM nu este în avantajul instituţiei deoarece aceasta îşi desfăşoară activitatea bugetară pe 
baza limitei lunare de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent. 
 Domnul deputat Iosif Moldovan a menţionat că Bugetul ANCOM a fost negociat cu 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 Domnul deputat Ion Şcheau a precizat că bugetul ANCOM pe anul 2013 a crescut cu 
10% faţă de cel din anul 2012, iar această creştere nu se justifică. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot proiectul Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2013, situaţia privind acţiunile multianuale şi  
programele din fonduri externe nerambursabile. În urma votului s-a hotărât, cu unanimitate 
de voturi a membrilor prezenţi, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia 
privind acţiunile multianuale şi programele anuale din fonduri externe nerambursabile, în 
forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM). 

 
2. PLx nr.114/2013 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.25/2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de  Lege  privind  aprobarea  
Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii audiovizualului nr.504/2002 (PLx.114/2013), termenul pentru depunerea 
amendamentelor: 19 aprilie 2013; termenul de depunere a raportului: 24 aprilie 2013. 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual la evoluţia pieţei în 
acest domeniu şi la evoluţia comportamentului operatorilor economici care activează pe 
această piaţă. 

Potrivit actului normativ orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi 
făcută de un intermediar decât în nunele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii 
televizate. Orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de 
intermediari beneficiarilor finali ai publicităţii televizate vor fi în mod obligatoriu confirmate 
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în prealabil în scris cu radiodifuzorul. În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor 
prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii 
televizate pentru care solicită ofertele de preţ. Obiectul  achiziţionării va fi plătit direct de 
către beneficiarul final al publicităţii televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi 
emisă de radiodifuzor către beneficiarul final al publicităţii televizate. Orice rabat sau avantaj 
tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de către radiodifuzor trebuie să figureze pe 
factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate. Intermediarii nu pot să primească 
altă plată sau contraprestaţie decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al 
publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, 
indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului. Orice act juridic încheiat cu 
încălcarea acestor dispoziţii este nul. 

Totodată, prin decizie a Consiliului se stabilesc procedura şi condiţiile de eliberare şi 
modificare a licenţei audiovizuale. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, 
emise la momentul solicitării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care 
solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cota mai mare 
de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă 
audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect 
la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din 
capitalul social al acestora, precum şi să depună certificate fiscale din care să rezulte că la 
data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicit acordarea licenţei nu înregistrează 
obligaţii restante la bugetul de stat. Prin excepţie de la aceste prevederi, se poate acorda sau 
modifica licenţa în cazul în care societatea înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, 
dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora. În această situaţie, societatea este 
obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi. 

Potrivit noii reglementări, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată 
către un terţ numai cu acordul Consiliului, nu mai devreme de un an de la data intrării în 
difuzare, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă şi cu 
prezentarea certificatelor fiscale din care să rezulte că la data solicitării acordului Consiliului 
pentru cedarea licenţei atât societatea titulară cedentă a licenţei, cât şi societatea concesionară 
nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de 
lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a acestuia. 

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

 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 

 


