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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                                Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                                  7-9 decembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 7-9 decembrie 2010 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 7-9 decembrie 

2010 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Constantin Chirilă, 

Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Farago Petru, 

Valerian Vreme.  

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

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1.  PL.x.710/2010 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul 

Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la 

Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 – raport. 

2. PL.x. 656/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare 

şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010 – raport. 



 2

3. PL.x.718/2010 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 

pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de 

Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România – aviz. 

La lucrările comisiei din data de 7 decembrie 2010 a participat domnul Cătălin Marinescu, 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

 

1. PL.x.710/2010 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată 

spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul 

Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la 

Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  

lege în şedinţa din 22 noiembrie 2010. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul 

de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 Consiliul Legislativ şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil 

proiectul de lege. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege şi, în 

urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de lege cu un amendament care, prin 

clarificarea adusă textului, precizează că Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii va contribui, în perioada 2011-2015, cu o jumătate din unitatea 

contributivă datorată de România, din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli (cealaltă jumătate 

fiind asigurată de către MCSI din bugetul de stat alocat ministerului). 

 

2. PL.x. 656/2010 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 
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administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologici au fost sesizate spre dezbatere 

şi întocmirea raportului comun, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Consiliul Legislativ au avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii, în sensul numirii preşedintelui şi vicepreşedinţilor de către 

Parlamentul României, având în vedere faptul că această autoritate publică autonomă este sub 

control parlamentar. 

 În cadrul dezbaterilor domnului Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, a susţinut 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- declanşarea unui nou mecanism de numire/revocare a conducerii ANCOM  ar duce la 

mărirea instabilităţii conducerii, ceea ce ar atrage nemulţumirea Comisiei Europene, care a cerut 

României asigurarea unei coerenţe şi stabilităţi mai mari a conducerii; 

- eliminarea termenului pentru atacare la Curtea de Apel Bucureşti a deciziilor individuale 

emise de preşedintele ANCOM ar aduce prejudicii furnizorului de servicii de comunicaţii 

electronice căruia i se adresează şi pe cale de consecinţă celorlalţi furnizori cu care acesta se află 

în relaţii contractuale. Pentru asigurarea predictibilităţii este necesară stabilirea unui termen de 

contestare, în vederea asigurării dreptului de apărare. 

- transmiterea unui raport anual de audit financiar ar obliga ANCOM la costuri 

suplimentare, costuri care ar putea fi evitate în condiţiile existenţei mecanismelor de control prin 

intermediul Curţii de Conturi; 

- articolele care au fost propuse spre abrogare se referă la nişte reglementări care şi-au 

produs deja efectul în organizarea şi funcţionarea MCSI, respectiv ICI, iar abrogarea lor se poate 

face printr-un act normativ de acelaşi nivel adică prin hotărâre a Guvernului. 
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Domnul preşedinte Relu Fenechiu şi domnul deputat Mircea Cazan au susţinut necesitatea 

numirii şi revocării conducerii ANCOM de către Parlamentul României, pe motiv că această 

autoritate de reglementare a trecut sub control parlamentar, prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009, şi, în consecinţă, nu se mai justifică numirea conducerii de către 

Preşedintele României, la propunerea Guvernului.  

 La dezbateri au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi, în urma examinării propunerii legislative, aceştia au 

hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi (2 voturi împotrivă), să supună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  

Raportul comun conţine şi poziţia Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic de respingere a propunerii legislative. 

 3. PL.x.718/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 

pe reţeaua de drumuri naţionale din România . 

Obiectul de reglementare constă în prorogarea termenului de achitare a tarifului de 

utilizare prin intermediul sistemului informatic şi, implicit a celorlalte activităţi care derivă din 

utilizarea sistemului, de la 1 august 2010 la 1 octombrie 2010, pe motiv că procedura de achiziţie 

de servicii pentru realizarea sistemului informatic a fost întârziată până în septembrie din cauza 

unor contestaţii. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul 

de lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. Avizul a fost transmis Comisiei pentru industrii şi 

servicii, care a fost sesizată în fond. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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