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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 14 iunie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Drăgușanu  Vasile-
Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan 
Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Grindeanu Sorin Mihai, Titi Holban,  Daniel Iane, Murgu 
Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean. Au fost absenţi: Ciurariu 
Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, Valerian Vreme. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. PLx nr. 843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al 

operatorilor economici; 
2. PLx nr.110/2016 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice; 

3. PLx nr. 382/2014 - Propunerea legislativă  privind administrarea și 
gestionarea domeniului de nivel superior “.ro”. 
 
1. PLx nr. 843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al 

operatorilor economici 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia juridică, 
de disciplină și imunități au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind sediul electronic al operatorilor economici. 

Inițiativa legislativă are ca obiect reglementarea sediului electronic al operatorilor 
economici.  Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative vizează ”alocarea unei 
adrese de email odată cu înregistrarea fiscală a oricărui operator economic, o adresă de 
email care să identifice în același mod ca și codul de identificare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz, acel operator economic și care să echivaleze cu sediul electronic al 
acesteia.”  

 Senatul a aprobat proiectul de lege în ședința din data de 18 noiembrie 2015. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
 Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională a transmis 
un punct de vedere prin care susține oportunitatea promovării principiului care face 
obiectul acestei inițiative legislative, dar semnalează faptul că în forma actuală încă există 
unele aspecte în ceea ce privește aplicabilitatea. 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de Lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici. 

1. PLx nr.110/2016 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii  
nr.154/2012, în sensul insti tuirii  obligativităţi i  amplasării  reţelelor de 
comunicaţii electronice la o distanţă de minim 500 de metri faţă de 
unităţile de învăţământ, unităţ ile sanitare,  centrele de plasament şi 
căminele de bătrâni . 
Senatul a aprobat proiectul de lege în ședința din data de 23 martie 2016.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. 
 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
            Doamna deputat Diana Tușa inițiatoarea aceste inițiative legislative a depus 
următoarele amendamente: 

”1. La articolul 26, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 

„(4) Instalarea și funcționarea rețelelor de comunicații electronice se face astfel 
încât nivelurile pentru câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice generate de 
stațiile de radiocomunicații utilizate de furnizorii de rețele de comunicații electronice în 
condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările 
și completările ulterioare ori de titularii licențelor acordate în condițiile Legii nr. 504/2002 
a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, în perimetrul unităților de 
învățământ, unităților sanitare, centrelor de plasament și căminelor pentru persoanele 



vârstnice, să nu depășească 50% din nivelurile de referință stabilite conform legislației în 
vigoare aplicabile.” 

2. La alineatul (1) al articolului 33, după litera d) se introduce o nouă literă, litera 
d1), cu următorul cuprins: 

„d1) nerespectarea obligației prevăzute la art. 26 alin. (4) privind nivelurile maxime 
admise pentru câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice generate de stațiile de 
radiocomunicații;” 

3. La articolul 33, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (31) și 
(32), cu următorul cuprins: 

„(31) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. d1) se constată și se sancționează de 
către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANCOM, care 
poate dispune orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării, fie imediat, fie 
într-un termen rezonabil, precum şi remedierea situaţiei produse.  

(32) Măsurile prevăzute la alin. (31) vor fi adecvate şi proporţionale cu încălcarea 
săvârşită.” 
  4. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e)-i) se constată şi se 
sancţionează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.” 

 
Având în vedere că propunerea legislativă dezbătută în Senat prevedea modificarea altor 
articole decât cele modificate de doamna deputat în amendamentele depuse, respectiv: la 
articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) și la articolul 39, după 
alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), membrii comisiei au respins cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenți amendamentele depuse din următoarele 
motive: 

- amendamentele prezentate se îndepărtează în mod fundamental de textul 
proiectului de lege adoptat de Senat. În speţă, se întrevede posibilitatea încălcării 
principiului bicameralismului consacrat prin dispoziţia constituţională prevăzută 
la art. 61 alin. (2). Acest principiu se reflectă în procedura legislativă prin 
diviziunea de competenţe prevăzută de art. 75 din Constituţie, în cadrul căreia 
fiecare dintre cele două Camere are calitatea, în cazurile expres definite, de primă 
Cameră sesizată sau de Cameră decizională. 

-  Având în vedere considerentele Curţii Constituţionale în mai multe decizii, 
conform cărora modificările şi completările pe care Camera decizională le aduce 
asupra proiectului de lege adoptat sau respins de prima Cameră sesizată trebuie să 
se raporteze la materia avută în vedere de iniţiator. (Decizia nr. 472 din 22 aprilie 
2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 
2008: "Dezbaterea parlamentară a unui proiect de lege sau a unei propuneri 
legislative nu poate face abstracţie de evaluarea acesteia în plenul celor două 
Camere ale Parlamentului nostru bicameral. Aşadar, modificările şi completările 
pe care Camera decizională le aduce asupra proiectului de lege adoptat de prima 
Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de iniţiator şi 
la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situaţia 
ca o singură Cameră, şi anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce 
contravine principiului bicameralismului.” 



- Principiul bicameralismului nu poate fi respectat decât atât timp cât ambele 
Camere ale Parlamentului au dezbătut şi s-au exprimat cu privire la acelaşi 
conţinut şi la aceeaşi formă ale iniţiativei legislativei - Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1093 din 15 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 711 din 22 octombrie 2008 prevede că: „În dezbaterea 
unei iniţiative legislative, Camerele au un drept propriu de decizie asupra 
acesteia, atât timp cât ambele Camere ale Parlamentului au dezbătut şi s-au 
exprimat cu privire la acelaşi conţinut şi formă ale iniţiativei legislative”. 
 

 În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 

 

2. PLx nr. 382/2014 - Propunerea legislativă  privind administrarea și 
gestionarea domeniului de nivel superior “.ro”. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 
dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea 
domeniului de nivel superior „.ro”. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 24.06.2014. 
Consiliul Legislativ și Comisia pentru industrii și servicii au avizat favorabil 

propunerea legislativă.  
Inițiativa legislativă are ca obiect înființarea Registrului pentru numele de 

domenii „.ro” în scopul administrării și gestionării domeniului de nivel superior „.ro”, 
prin preluarea acestei activități de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în 
Informatică – ICI București.  Registrul va fi o instituție publică cu personalitate juridică 
în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională, finanțată integral din 
venituri proprii. Se prevede preluarea cu titlu gratuit de către Registru, de la ICI 
București, a infrastructurii și echipamentelor necesare exercitării atribuțiilor de 
administrare și gestionare a domeniilor, care trec în patrimoniul Registrului, precum și 
preluarea de la ICI București a personalului de specialitate. Se reglementează atribuțiile 
Registrului, modul de organizare și funcționare, precum și conducerea acestuia. 
Propunerea legislativă prevede, de asemenea, ca în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoarea a legii, registranții numelor de domenii “.ro” existente sunt obligați să își 
reînregistreze aceste nume, conform procedurilor stabilite de Consiliul de Administrație. 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut propunerea 
legislativă pe parcursul mai multor şedinţe.  
În ședința din 18 martie 2015, plenul Camerei Deputaților a hotărât, retrimiterea 
propunerii legislative privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel 
superior „.ro”, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu adresa 
nr.Plx.382/2014 din 18 martie 2015, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 
Termen depunere raport suplimentar 01.04.2015. 



 Inițiatorul propunerii legislative domnul deputat Daniel Iane a propus amânarea 
dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative pentru luna septembrie pentru a formula 
amendamente. 
 Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți propunerea domnului deputat 
Daniel Iane a fost adoptată. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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