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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17 mai 2016 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 17 mai au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Drăgușanu  Vasile-
Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan 
Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban,  Daniel Iane, Murgu Neagu, Daniel Vasile 
Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, 
Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Plx nr. 206/2016 – Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a 
reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. 

 
În conformitate cu prevederile art. 95  și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgență, cu  proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, iar 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propunerii. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului infrastructurii fizice a 
rețelelor de comunicații electronice, precum și a unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării rețelelor de comunicații electronice. 
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 Proiectul de lege transpune în legislația națională prevederile Directivei 
2014/61/UE, privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză, punându-se în acord cu reglementările europene deja 
transpuse în dreptul național și preluând dispozițiile Legii 154/2012 privind regimul 
infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. 
 Dispozițiile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații 
electronice de mare viteză trebuiau transpuse în legislația națională până la data de 1 
ianuarie 2016.    
 Proiectul de lege are în vedere stimularea extinderii eficiente a rețelelor de bandă 
largă și dezvoltarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, prin facilitarea 
accesului pe proprietăți și a construirii rețelelor de comunicații electronice și 
infrastructurilor fizice asociate acestora. Aceste măsuri urmăresc încurajarea investițiilor 
în extinderea și modernizarea rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurilor 
fizice existente.  
 Inițiativa legislativă stabilește că accesul, indiferent de tipul proprietății, se va 
face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili condițiile și tarifele aferente, 
tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publică (administrată de diverse entități 
precum consilii locale, consilii județene, autorități centrale, regii autonome) vor fi 
stabilite de ANCOM, operatorii de rețea vor fi obligați să acorde acces la infrastructura 
fizică pe care o dețin (stâlpi, piloni, conducte, canale, căi ferate, drumuri etc.), aceștia 
neputând refuza accesul decât din motive obiective și temeinic justificate. 

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, să 
se transmită celorlalte două comisii cu care este sesizată în fond, un raport preliminar de 
adoptare cu amendamente a proiectului de Lege privind regimul infrastructurii fizice a 
reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen Nicolicea 
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