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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 6 - 8 februarie 2007
La lucrările Comisiei din 6 – 8 februarie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu
Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin
Liviu Nistoran şi au fost absenţi Monica Mihaela Ştirbu, Gabriel William Brînză, Daciana
Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost
conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. Dl. deputat Vladimir Mănăstireanu a fost
înlocuit de dl. deputat Alecsandru Ştiucă în şedinţele din 6 şi 8 februarie şi de dl. deputat
Cosmin Nicula în şedinţa din 7 februarie.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale (PL-x 817/2006) – raport
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna.
Cristina Pruteanu (MCTI), dna. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan şi dl. Ion Rogalski
(ANRCTI), dl. preşedinte Cătălin Marinescu şi dl. vicepreşedinte Gabriel Mocanu (IGCTI)
Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, membrii comisiei au procedat la
dezbaterea pe articole şi analizarea amendamentelor propuse de asociaţiile profesionale din
domeniu.

1

Cu privire la modificările aduse prin OUG 70/2006 Ordonanţei Guvernului nr.
31/2002 privind serviciile poştale, s-a convenit definirea separată a reţelelor poştale publice şi
a reţelelor poştale, precum şi referirea în tot cuprinsul legii la unul sau mai mulţi furnizori de
serviciu universal în domeniul poştal. Dispoziţiile referitoare la regimul sancţionator şi
dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor societăţilor comerciale necesare activităţii de
transport al trimiterilor poştale vor fi definitivate prin votul final.
Pentru OG nr. 34/2002 privind accesul la reţele publice de comunicaţii electronice şi
la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, amendamentele propuse cu
privire la definirea reţelei de comunicaţii electronice, a utilizatorului final şi a serviciului de
comunicaţii electronice, la principiile de solicitare a informaţiilor de către ANRCTI şi la
regimul sancţionator urmează să fie reanalizate şi supuse votului final în următoarele şedinţe.
La OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor,
membrii comisiei au hotărât eliminarea articolului prin care se pot stabili măsuri specifice
privind implementarea anumitor tehnologii de comunicaţii electronice prin hotărâre a
Guvernului, şi au fost acceptate amendamentele referitoare la corelarea prevederilor OUG
nr.70/2006 cu prevederile Legii nr.510/2004 şi ale H.G. nr.348/2005 referitoare la activitatea
IGCTI de administrare şi gestionare a spectrului de frecvenţe, precum şi amendamentele
referitoare la procedura de alocare a altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute în
Planul naţional de numerotaţie. De asemenea, s-a hotărât eliminarea atribuţiei ANRCTI de
iniţiere de proiecte de acte normative. Prevederile referitoare la tariful de monitorizare şi
regimul sancţionator vor fi reanalizate şi supuse votului final în următoarele şedinţe.
În Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, membrii comisiei au fost de acord cu
amendamentele propuse de dl. deputat L. Nistoran referitoare la eliminarea posibilităţii de
punere la dispoziţie a informaţiilor privind abonaţii de către alte persoane decât furnizorii de
serviciu universal şi la posibilitatea încheierii prin mijloace electronice a contractelor între
utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. De
asemenea, membrii comisiei au acceptat emiterea facturii detaliate doar la cerere şi cu
abrogarea art. 38 referitor la nivelul tarifelor practicate pentru serviciile furnizate pe pieţele
relevante cu amănuntul din sectorul comunicaţiilor electronice identificate de către Societatea
Comercială „Romtelecom” – S.A. Prevederile referitoare la definirea serviciului de telefonie
destinat publicului, contribuţia la compensarea costului serviciului universal, definirea reţelei
publice de telefonie la punct fix şi regimul sancţionator vor fi reanalizate şi supuse votului
final în următoarele şedinţe.
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Datorită faptului că în legislaţia în vigoare nu era reglementat modul de numire şi
revocare a preşedintelui şi vicepreşedintelui IGCTI, membrii comisiei au acceptat
introducerea unui nou articol în cadrul OUG nr. 70/2006 care să cuprindă dispoziţii similare
cu mecanismul prevăzut pentru ANRCTI.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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