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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 19-22 septembrie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 19, 21 şi 

22 septembrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Mircea Cazan, Florin 

Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel, Florin-

Cristian Tătaru. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Dan Nica, Matei Radu 

Brătianu, Ibram Iusein, Valerian Vreme. 

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

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. La această şedinţă a participat ca invitat din 

partea ANCOM domnul Marius Săceanu director - Direcţia juridică.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 

1. PLx nr.393/2011 - Propunerea legislativă privind comunicaţiile electronice; 

2. E 28/2011-s – Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în 

interiorul Uniunii (reformare) - [COM(2011)402] 

 

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. 

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a prezentat stadiul propunerii legislative, arătând că 

au avut loc numeroase discuţii la nivelul celor două comisii sesizate în fond, în ceea ce 

priveşte încadrarea iniţiativei în categoria legilor organice sau ordinare, discuţii în care a 

intervenit şi domnul general Marcel Opriş - directorul STS, care, după părerea sa, nu doreşte 

decât blocarea acestei legi.  
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
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 În continuare, domnul preşedinte Relu Fenechiu a solicitat reprezentantului ANCOM 

un punct de vedere cu privire la observaţiile trimise de operatori vizând conţinutul iniţiativei, 

în special în ceea ce priveşte taxa de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor radio şi încheierea 

şi executarea contractelor la distanţă. 

 Astfel, reprezentantul ANCOM a precizat că taxa de licenţă pentru utilizarea 

fecvenţelor radio va fi stabilită pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată 

de către Secretariatul General Guvernului, la propunerea ANCOM. Membrii comisiei au pus 

în discuţie oportunitatea introducerii unor criterii pe baza cărora s-ar putea stabili cuantumul 

acestei taxe de licenţă pentru fi prevenite posibile disproporţionalităţi sau diferenţieri în cazul 

utilizării unor resurse similare.  

Referitor la executarea contractelor la distanţă, propunerea legislativă prevede 

preluarea de către ANCOM a atribuţiilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului privind încheierea şi executarea contractelor la distanţă pentru furnizarea de 

servicii de comunicaţii electronice. Domnul preşedinte Relu Fenechiu a precizat că trebuie 

stabilite foarte clar competenţele ANCOM în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale 

la încheierea şi executarea contractelor la distanţă pentru a nu exista suprapuneri cu atribuţiile 

ANPC, ţinând cont şi de Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor 

la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată. 

   Membrii comisiei au stabilit ca discuţiile privind atât conţinutul propunerii cât şi 

caracterul legii să fie continuate în perioada următoare. 

 

2. E 28/2011-s – Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii 

(reformare) 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a propunerii de 

Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind roamingul în reţelele publice 

de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare) - [COM(2011)402]. 

 Guvernul României, prin Departamentul pentru afaceri europene, a transmis Nota din 

12.09.2011 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii 

(reformare) prin care se arată că România a susţinut ultima propunere de Regulament privind 
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roamingul în reţelele internaţionale, considerând că este în avantajul cetăţenilor şi al 

promovării dezvoltării pieţei interne europene. 

 Regulamentul propus introduce pentru prima dată măsuri structurale de stimulare a 

concurenţei, permiţând clienţilor care doresc acest lucru să încheie, de la 1 iulie 2014, un 

contract mai ieftin de servicii mobile în roaming, separat de contractul de servicii de 

comunicaţii mobile naţionale, utilizând acelaşi număr de telefon. Propunerea oferă, de 

asemenea, operatorilor de reţele mobile (inclusiv aşa-numiţilor operatori de reţele mobile 

virtuale, care nu dispun de reţea proprie), dreptul de a utiliza reţelele altor operatori din alte 

state membre, la preţuri cu ridicata reglementate, încurajând astfel concurenţa între mai mulţi 

operatori pe piaţa serviciilor de roaming. 

 Propunerea vizează realizarea obiectivului stabilit în Agenda digitală pentru Europa, 

conform căruia diferenţa dintre tarifele de roaming şi cele naţionale din domeniul 

telecomunicaţiilor trebuie să se apropie de zero până în 2015. Acest obiectiv va fi atins în 

cazul în care concurenţa de pe pieţele comunicaţiilor mobile le va permite consumatorilor să 

opteze rapid şi uşor pentru un serviciu de roaming la un preţ comparabil sau apropiat de 

tariful naţional.  

      Conform noului regulament, operatorii vor fi în continuare obligaţi să furnizeze 

informaţii consumatorilor cu privire la preţurile de roaming atunci când aceştia trec graniţa într-

un alt stat membru, dar consumatorii vor putea opta cu uşurinţă să nu primească această 

informaţie. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în şedinţele din 21 

septembrie 2011, au dezbătut propunerea legislativă europeană. În urma dezbaterilor, 

membrii comisiei au admis că obiectivele propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în 

interiorul Uniunii (reformare) nu pot fi realizate decât sub forma unor norme comune la 

nivelul Uniunii Europene, astfel încât propunerea legislativă europeană îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art.4, alin.(2) şi art.5, din Tratatul privind Uniunea Europeană precum şi în 

Protocolul nr.1 şi nr.2 anexate TUE şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi, că această propunere legislativă este conformă cu principiul subsidiarităţii.  

                                                 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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