PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
13 – 15 februarie 2007

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 13 - 15 februarie 2007
La lucrările Comisiei din 13 – 15 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 Gabriel William Brînză, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan
Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan
Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. 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 (PLx 817/2006) – raport
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind
constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
(PLx 975/2006) – aviz
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna.
Cristina Pruteanu (MCTI), dl. preşedinte Dan Georgescu, dna. vicepreşedinte Alexandrina
Hîrţan şi dl. Ion Rogalski (ANRCTI), dl. vicepreşedinte Gabriel Mocanu (IGCTI)
1. 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 reluat articolele
rămase în divergenţă.
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Cu privire la modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile
poştale, au fost votate cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi definiţiile „reţelei
poştale” şi „reţelei poştale publice”. Dl. deputat D. Nica a considerat că prevederile art. 11 lit.
a) şi b) din OG nr. 31/2002 sunt neconstituţionale deoarece reglementarea face obiectul
contractelor comerciale şi încalcă dreptul de proprietate; în consecinţă s-a votat eliminarea
acestor prevederi cu o abţinere.
Supunerea la vot a amendamentelor referitoare la regimul sancţionator prevăzut în
OUG nr. 70/2206 a fost amânată pentru următoarele şedinţe.
La OG nr. 34/2002 privind accesul la reţele publice de comunicaţii electronice şi la
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, la propunerea dlui. preşedinte V.
Pambuccian a fost adoptată cu unanimitate de voturi eliminarea referirii la Internet din cadrul
definiţiei reţelei de comunicaţii electronice, pentru păstrarea principiului neutralităţii
tehnologice. De asemenea, au fost adoptate cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi
principiile de solicitare a informaţiilor de către ANRCTI.
La OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, s-a
propus reexaminarea amendamentelor referitoare la activitatea IGCTI de administrare şi
gestionare a spectrului de frecvenţe şi supunerea la vot a acestora în şedinţa următoare. Cu
privire la procedura de alocare a altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute în Planul
naţional de numerotaţie, în urma intervenţiei dlui. deputat D. Nica prin care a precizat că
resursele de numerotaţie nu au legătură cu codurile de semnalizare aşa cum a susţinut
ANRCTI, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus amânarea discuţiei pentru consultarea
IGCTI asupra acestui aspect.
Comisia a fost de acord cu eliminarea punctelor 12, 13 şi 15 ale art. III din OUG nr.
70/2006 deoarece se regăsesc în OUG nr. 134/2006, fiind abrogate implicit. Referitor la
tariful de monitorizare, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi reducerea plafonului
maxim al procentului din cifra de afaceri la 0,4%.
În şedinţele următoare vor fi reanalizate amendamentele aduse la art. IV din OUG nr.
70/2006 şi se va dezbate punctul 2 al ordinii de zi în vederea transmiterii avizului către
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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