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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 6-7 martie 2007
La lucrările comisiei din 6 - 7 martie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan
Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran şi
Vladimir Mănăstireanu şi au fost absenţi Gabriel William Brînză, Florin Aurelian POpescu,
Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi, Raluca Turcan 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
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (PLx 76/2007) – 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), dna. director Mihaela Heksch (C.N. Poşta Română), dl.
Gheorghe Şerban (ANISP), dl. Constantin Harasim (ACC), dnii. Gabriel Dogaru şi Dorin
Odiaţiu (Orange România), dl. Mihai Tărniceanu (Vodafone România), dl. Marian Alecu
(Cosmote România), dl. Harm Aben (Romtelecom).
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În data de 6 martie a avut loc o nouă întâlnire cu reprezentanţii C.N. Poşta Română
pentru a analiza observaţiile aduse în şedinţa din 21 februarie. În discuţiile care au avut loc cu
această ocazie, dl. secretar de stat F. Bejan a reiterat ideea că în momentul de faţă se
derulează studii referitoare la costurile nete ale C.N. Poşta Română, şi a considerat că
serviciul universal poştal trebuie tratat separat. Comisia a hotărât ca în şedinţa din data de 13
martie, C.N. Poşta Română, MCTI şi ANRCTI să prezinte un punct de vedere comun asupra
modificărilor aduse OG. nr. 31/2002.
În a doua parte a şedinţei, Comisia a purtat discuţii cu reprezentanţii principalilor
furnizori de servicii de comunicaţii electronice şi asociaţii profesionale asupra
amendamentelor aduse OUG nr. 70/2206.
Cu această ocazie, Vodafone România S.A. a solicitat din nou modificarea Legii
nr.304/2003 privind serviciul universal în sensul realizării unei baze de date a clienţilor răiplatnici, pe modelul birourilor de credit. Dl. secretar de stat F. Bejan a precizat că acest
subiect nu face obiectul OUG nr.70/2006 şi că ar trebui tratat în alt proiect de lege, care să
cuprindă şi reglementări cu privire la o bază de date a telefoanelor furate.
Având în vedere faptul că tendinţa ultimilor ani este de creştere substanţială a cifrei de
afaceri, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au solicitat comisiei să se păstreze
pragul minim de 2% din cifra de afaceri aplicabil ca amendă, iar comisia a fost de acord.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a ridicat problema controlului prealabil al tarifelor cu
amănuntul, în sensul renunţării la acesta, considerând că ANRCTI ar trebui să se ocupe de
întregul control al pieţei de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la aspecte
concurenţiale. Această idee urmează a fi dezbătută în grupul de lucru constituit din
reprezentanţi ai ANRCTI, MCTI, operatori şi comisie.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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