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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 septembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 septembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Josif Moldovan, Murgu Neagu, Cornel Mircea 
Sămărtinean,Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Iusein Ibram, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx 554/2015 – Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenţionale; 
2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2014; 
3. Diverse. 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 

– preşedintele comisiei. 
 
1. Plx 554/2015 – Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenţionale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale.  

Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui mecanism de evidenţă şi 
comunicare electronic în materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită 
furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 29.06.2015. 
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Potrivit dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare.  

Printre prevederile actului normativ se numără: 
- persoanele sancţionate cu amenzi contravenţionale vor putea să le achite la 

oricare unitate a Trezoreriei Statului, precum şi la casieriile altor entităţi, 
se va deschide un cont unic special pentru plata amenzilor. 

- autorităţile vor pune la punct un sistem informatic prin care să ţină 
evidenţa amenzilor aplicate şi a plaţilor efectuate. În acest sens, procesele-
verbale de contravenţie vor avea înscrise o serie unică de evidenţă; 

- extinderea perioadei în care se poate achita jumătate din cuantumul minim 
al amenzii de la 48 de ore la 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
procesului-verbal de contravenţie. 

- procesul-verbal neatacat în termenul legal (dar şi hotărârea judecătorească 
prin care este soluţionată plângerea) constituie titlu executoriu, fără a mai 
fi necesară o altă formalitate; 

- procesul-verbal de contravenţie, va fi nul dacă lipseşte CNP-ul persoanei 
amendate; 

- este eliminată calitatea agentului constatator ca informaţie a cărei lipsă 
determina nulitatea amenzii; 

- procesul-verbal va constitui şi înştiinţare de plată.  
 În urma discuţiilor şi a opiniilor exprimate pe marginea acestui proiect de lege, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, invitarea la 
şedinţa următoare a comisiei a reprezentanţilor MF, MAI şi MDRA pentru a oferi 
explicaţii cu privire la anumite aspecte din proiectul de lege. 
 

2. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2014. 

 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, au 
fost sesizate de către cele două Birouri permanente reunite în şedinţa comună din data de 
15 iunie 2015, pentru a dezbate şi întocmi raportul comun asupra Raportului   de 
activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2014. 
 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: domnul 
Cătălin Marinescu – preşedinte, domnul Eduard Lovin – director, Direcţia Executivă 
Reglementare, domnul Cristin Popa – director executiv, Direcţia Executivă Monitorizare 
şi Control şi doamna Mădălina Gavrilă - expert. 



 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din 
România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor 
limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  

Anul 2014 a fost un an activ şi productiv în sectoarele comunicaţiilor electronice 
şi serviciilor poştale, astfel, în sectorul comunicaţiilor din România, consumul de servicii 
şi investiţiile au înregistrat creşteri, în condiţii de concurenţă durabilă, bazată pe 
infrastructuri. Concurenţa, investiţiile şi inovaţia au stat la baza unor servicii de bună 
calitate furnizate la preţuri competitive cetăţenilor şi întreprinderilor din România. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului Cătălin 
Marinescu preşedintele ANCOM. 

Domnul Cătălin Marinescu a prezentat Raportul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 
2014. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat reprezentanţii 
ANCOM ce se poate face pentru eficientizarea activităţii Poştei Române. 

Domnul Cătălin Marinescu a precizat că Poşta Română nu poate atinge 
standardele de calitate din cauza faptului că nu s-a investit în tehnologizare. Sortarea 
corespondenţei se face manual. 

Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat care este situaţia proiectului de 
acoperire a zonelor din ţară unde nu există internet de mare viteză (zone albe). 

Domnul Cătălin Marinescu a menţionat că Proiectul RO-NET - Construirea unei 
infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale a MSI se va finaliza anul viitor. O parte din aceste zone albe au fost acoperite 
de operatori din raţiuni economice. 

Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat dacă toţi cei 5 operatori au câştigat 
licenţe 4G şi ce se întâmplă cu tehnologia WiMAX. 
  Domnul Cătălin Marinescu a precizat că în prezent sunt 4 operatori deoarece 
RCS&RDS a cesionat licenţa 4G de la Compania 2K Telecom. Licenţele sunt neutre 
tehnologic operatorii având libertatea de a utiliza oricare dintre tehnologiile disponibile în 
benzile alocate. În ceea ce priveşte tehnologia WiMAX, aceasta nu a prins foarte bine la 
noi, în momentul de faţă doar Radiocom a implementat o reţea WiMAX la nivel naţional 
în banda 3,6 - 3,8GHz. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a dezvoltat şi el o 
reţea WiMAX guvernamentală pentru servicii 4G, printr-o investiţie de peste 20 de 
milioane de euro.  
 Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat care a fost motivul principal al 
creşterii portabilităţii şi dacă s-au eliminat din contracte clauzele abuzive. 
            Domnul Cătălin Marinescu a menţionat că printre motivele creşterii portabilităţii 
se numără scăderea tarifelor de interconectare şi ofertele comerciale ale operatorilor. În 



ceea ce priveşte clauzele abuzive, ANCOM a revizuit toate contractele şi prin decizii li s-
a impus operatorilor conţinutul contractelor.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat dacă în contracte nu se poate 
introduce o clauză prin care operatorii să fie obligaţi să nu mai codeze telefoanele. 

Domnul Cătălin Marinescu a precizat că operatorii au un Ghid de bune practici 
care prevede că, la cerere, operatorul este obligat să decodeze telefonul gratuit, cu 
excepţia iPhone-urilor care este contracost datorită obligaţiilor operatorilor faţă de 
producător. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună plenului celor două Camere 
reunite aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2014. 

 
3. Diverse 

 Domnul deputat Valerian Vreme, preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu, a 
prezentat adresa care urmează a fi înaintată Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 
referitoare la preluarea de către Subcomisia pentru Spaţiu din cadrul Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor a preşedinţiei 
Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) în anul 2016, precum şi 
obligaţiile ce-i revin Camerei Deputaţilor pe parcursul deţinerii preşedinţiei.  
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                            

         Daniel Vasile Oajdea 
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