PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
25 – 26 septembrie 2007

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 25 – 26 septembrie 2007

La lucrările Comisiei din 25 – 26 septembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu,
Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Cristian Ilie, Ibram Iusein, Vladimir
Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Cătălin
Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Marian Hoinaru, 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. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2002
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, PL.X. 284/23.04.2007. – raport
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, PL.X. 171/26.03.2007 – raport
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Constantin
Teodorescu şi dna. consilier Cristina Pruteanu (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei).
1. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond, în
vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă pentru modificarea
Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor.
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Iniţiatorii propun crearea unei autorităţi de reglementare mai presus de orice
suspiciune privind existenţa unui conflict de interese, creând un cadru de reglementare
adecvat, astfel încât autoritatea de reglementare să se bucure de o independenţă reală, prin
separarea autorităţii responsabile de stabilirea politicii şi a legislaţiei în domeniu de interesele
legate de calitatea de acţionar la societăţile comerciale de profil. În acest sens, se propune
trecerea autorităţii de reglementare în comunicaţii sub control parlamentar.
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă. Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât aceasta a
rămas fără obiect, prin modificările aduse de OUG nr.134/2006.
Guvernul României a comunicat că nu susţine propunerea legislativă, deoarece
prezintă deficienţe sub aspectul procedurii de transfer al subordonării, numirii noilor membri
ai conducerii, exercitării atribuţiilor de conducere până la numirea acestora, etc.
În cursul dezbaterilor proiectului de lege, membrii comisiei au fost de acord cu
preluarea ideii de trecere sub control parlamentar a ANRC, propunând amendarea în acest
sens a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei cu care comisia este sesizată spre dezbatere în fond.
2. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond în
vederea examinării şi întocmirii raportului, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului
Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
OUG nr.134/2006 urmăreşte definirea unor atribuţii în sarcina Autorităţii Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii în vederea emiterii de reglementări şi în domeniul
tehnologiei informaţiei, care în momentul de faţă constituie o prioritate europeană.
În cursul dezbaterilor au fost propuse amendamente care să preia obiectivele descrise
în Directiva - cadru 2002/21/CE din 2002, iar atribuţiile ANRCTI au fost modificate în sensul
eliminării celor prevăzute de lege pentru MCTI.
Pentru asigurarea unei mai mari obiectivităţi în luarea deciziilor şi pentru eliminarea
suspiciunilor de subiectivism politic Comisia a propus formula de conducere colectivă pe
modelul altor autorităţi cu atribuţii de reglementare aflate sub control parlamentar. Astfel a
fost creat un organ de conducere colegial compus din 7 membri dintre care un preşedinte şi
2

un vicepreşedinte, propuşi de grupurile parlamentare respectând configuraţia politică
rezultată în urma alegerilor generale, numiţi de Camera Deputaţilor pentru un mandat de 5
ani. Amendamentele au fost propuse de dnii deputaţi Dan Nica şi V. Pambuccian.
Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi proiectul de lege cu
amendamentele menţionate.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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