
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                       Bucureşti 
şi Comunicaţiilor                                                                               14-15 septembrie 2011 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 14-15 septembrie 2011 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 14 

septembrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian 

Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Valerian 

Vreme, Mircea Cazan. 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 15 

septembrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian 

Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Viorel Arion, Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme, 

Mircea Cazan. 

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:  

1. Propunerea legislativă privind comunicaţiile electronice (PLx nr. 393/2011) 

 

1. PLx.nr.393/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere cu propunerea legislativă 

privind comunicaţiile electronice. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi art.113 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, termenul de dezbatere şi adoptare este de 45 

de zile de la prezentarea la Biroul permanent, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii, propunerea legislativă, conform 

avizului nr.404 din 05.04.2011. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.26/349 din 07.09.2011. 

Guvernul României susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

La şedinţa comisiei au participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, doamna Maria Salveţiu – consilier pentru afaceri europene şi domnul Bogdan 

Savonea – director de cabinet, iar din partea ANCOM, domnul preşedinte Cătălin Marinescu 

şi domnul Marius Săceanu – director direcţia juridică. 

 În cadrul şedinţei s-a hotărât ca propunerea legislativă privind comunicaţiile 

electronice împreună cu observaţiile făcute de instituţiile vizate în urma discuţiilor şi 

consultărilor realizate până în prezent, să fie trimise operatorilor şi asociaţiilor din domeniul 

telecom spre analiză şi formulare de eventuale observaţii sau sugestii de amendare. 

 Prezenta propunere legislativă privind comunicaţiile electronice are ca scop stabilirea 

unui cadru 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.  

 România a implementat cadrul european anterior, format din Directiva 2002/19/CE 

privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi 

interconectarea acestora, Directiva 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de 

comunicaţii electronice, Directiva 2002/21/CE privind cadrul comun de reglementare pentru 

reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice şi Directiva 2002/22/CE privind serviciul 

universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 

electronice, în anul 2002. Cadrul naţional care transpune aceste directive a fost format din 3 

acte normative, care au suferit modificări succesive în perioada 2003-2009, pentru a asigura o 

armonizare completă a cadrului naţional cu cel european, în special ţinând seama de statutul 

de stat membru al Uniunii Europene dobândit de România la data de 1 ianuarie 2007. 

 În anul 2006 Comisia Europeană a declanşat procedura de revizuire a cadrului 

european în domeniul comunicaţiilor electronice. Acest proces de revizuire a fost finalizat în 

anul 2009 prin adoptarea a două directive şi a unui regulament: 

-  Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 

reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 

datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a 
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Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale 

însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului; 

-   Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile 

de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice 

şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind 

autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; 

-  Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor 

electronice (OAREC) şi a Oficiului. 

 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 îşi produce efectele în ceea ce priveşte crearea şi 

funcţionarea Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor 

electronice (OAREC) şi a Oficiului. OAREC joacă un rol esenţial în consolidarea pieţei unice 

a comunicaţiilor şi în asigurarea unei reglementări consecvente în întreaga Europă. Asistat de 

un birou de specialişti, noul organism european de reglementare în domeniul comunicaţiilor 

contribuie, în special, la asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa comunicaţiilor. Acest 

organism ajută autorităţile naţionale de reglementare în domeniu şi Comisia Europeană să 

instituie norme consecvente şi condiţii competitive în întreaga UE. OAREC emite avize 

importante cu privire la funcţionarea pieţei comunicaţiilor în UE . 

 Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi Directiva 

2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ar fi trebuit transpuse în legislaţia 

naţională până cel târziu la data de 25 mai 2011. 

 Principalele modificări aduse cadrului european au drept scop: 

- întărirea rolului şi independenţei autorităţilor naţionale de reglementare din 

domeniul comunicaţiilor electronice; 

- realizarea pieţei interne pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice – prin 

asigurarea unei abordări consistente în ceea ce priveşte reglementarea la nivelul Uniunii 

Europene, sub supravegherea Comisiei Europene; 

- creşterea protecţiei acordate utilizatorilor finali şi asigurarea că aceştia pot obţine 

mai multe beneficii, în special din existenţa unei pieţe interne fără frontiere; 

- protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor finali, inclusiv prin stabilirea 

unui cadru pentru asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice; 
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- dinamizarea procesului de gestionare a spectrului de frecvenţe radio, prin întărirea 

aplicării principiului neutralităţii tehnologice, eliminarea restricţiilor nenecesare cu privire la 

utilizarea spectrului şi îmbunătăţirea accesului la această resursă. 

 Prezenta propunere legislativă are drept obiectiv principal implementarea Directivei 

2009/136/CE şi a Directivei 2009/140/CE. De asemenea, pentru a uşura utilizarea pachetului 

legislativ, propunerea unifică, într-un singur act normativ, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura 

asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 

nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi ale Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 

reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, dar şi ale Hotărârii Guvernului 

nr. 1208/2007 privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de 

televiziune digitală interactivă, precum şi a echipamentelor de televiziune digitală ale 

consumatorilor, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 810/2009 privind condiţiile referitoare la 

sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de 

radio şi televiziune, modificate, astfel încât să reflecte modificările aduse cadrului european. 

În plus, pentru a reflecta anumite modificări la nivel comunitar, în special cu privire la 

obiectivele ce trebuie atinse în activitatea de reglementare şi colaborarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu Organismul autorităţilor 

europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), este necesară 

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

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 

113/2010. 

 Prin urmare, în urma discuţiilor din cadrul şedinţei s-a decis, cu unanimitate de voturi 

a membrilor prezenţi, amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru o săptămână, urmând 

ca în acest termen să fie centralizate punctele de vedere ale operatorilor şi asociaţiilor din 

domeniul telecom. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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