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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor               24,25  iunie 2009 
 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  24 şi 25  iunie 2009 

 

La lucrările Comisiei din 24 şi 25 iunie au fost prezenţi:, Valerian Vreme, Gheorghe 

Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea 

Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost 

absenţi: Florin Serghei Anghel, Relu Fenechiu şi Dan Nica – ministru.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

1. PLx nr.295/2009 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Actelor Finale ale 

Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune 

digitală terestră în părţi din Regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174 – 230 MHz şi 470 – 

862 MHz şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 

16 iunie 2006. 

 

1. PLx nr.295/2009 - În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere, proiectul de lege, în vederea întocmirii 

raportului. 

În perioada 15 mai - 16 iunie 2006, a avut loc, la Geneva, Conferinţa Regională 

pentru Radiocomunicaţii, organizată de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, la 

care România este membră din anul 1866. Cu această ocazie, a fost semnat Acordul Geneva 
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2006, care cuprinde procedura de coordonare a frecvenţelor între ţările semnatare şi stabileşte 

un nou plan de atribuire a benzilor de frecvenţe, care are drept scop facilitarea conversiei 

radiodifuziunii analogice în radiodifuziune digitală. Ca urmare a adoptării noului Acord şi a 

planului asociat, a  fost revizuit Acordul Stockholm 1961 şi planul pentru televiziunea 

analogică, pentru Europa. Potrivit planului de radiodifuziune digitală stabilit prin Acordul 

Geneva 2006, România va beneficia de două reţele naţionale de radio digital terestru (T-

DAB) şi opt reţele naţionale de televiziune digitală terestră (DVB-T).  

Având în vedere faptul că proiectul de lege nu a respectat prevederile art.70, alin.(3) 

şi (4) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (proiectul 

de lege trebuia să fie însoţit de textul actului internaţional în limba originală şi în traducere 

oficială sau autorizată, şi, în plus, traducerea trebuia să  fie ştampilată pe fiecare pagină, iar 

pe ultima pagină să se ateste, prin semnătura persoanei autorizate şi prin aplicarea ştampilei, 

conformitatea documentului cu originalul), Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, amânarea analizării acestui proiect de lege, până când MCSI va prezenta 

un proiect care să se conformeze prevederilor acestei legi.  

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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