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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 4 aprilie 2017  

 
În ziua de 4 aprilie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Din partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost prezenți 9 

deputați. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Secretar de stat Maria-Manuela 
Catrina, din partea Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) domnul Eugen Brad – 
Director General și domnul Alin Terchilă – Director Executiv Tehnic și din partea Societății 
Române de Televiziune (SRTv) domnul Nicolae Voican. 

 
Pe ordinea de zi s-a aflat: 

 
1. PLx nr.435/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în ședința comună a Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor și a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă din data de 1 martie 2017 în care au avut loc dezbateri pe marginea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea 
unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea 
unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional (PLx 
nr.435/2016) s-a hotărât ca Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) să 
transmită, celor două comisii, un plan detaliat cu măsurile care vor fi luate pentru finalizarea 
procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România, iar Societatea 
Națională de Radiocomunicații (SNR) să transmită istoricul proiectului de implementare a 
televiziunii digitale terestre în România până la data de 22 martie 2017. 
 Având în vedere faptul că documente menționate nu au fost transmise comisiilor la 
termenul stabilit, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a transmis MCSI o 
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adresă prin care a solicitat aceste documente. Urmare a acestei adrese MCSI a transmis un 
document în data de 24 martie 2017 prin care face cunoscut faptul că MCSI a inițiat 
constituirea unui Grup de Lucru ce urmează a fi aprobat în ședința de Guvern care să 
analizeze soluțiile tehnice și eventualele modificări legislative necesare pentru deblocarea 
procesului de implementare a televiziunii digitale terestre și a serviciului multimedia la nivel 
național, dar și oportunitatea și fezabilitatea unei scheme de ajutorare a populației 
defavorizate din România pentru acoperirea totală/parțială, după caz, a procurării set-box-
urilor de recepție a televiziunii digitale (DVB-T2, satelit sau alte tehnologii). De asemenea, 
MCSI a transmis planul de măsuri al Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) pentru 
finalizarea procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România, precum și 
istoricul proiectului.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Secretar de stat Maria-
Manuela Catrina pentru a prezenta punctul de vedere al MCSI. 
 Doamna Secretar de stat a afirmat că  Memorandumul cu tema: Înfiinţarea Grupului 
de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi 
a serviciului multimedia la nivel naţional a fost adoptat în ședința de guvern din data de 30 
martie 2017.  Grupul de Lucru va fi coordonat de către MCSI și include reprezentanți ai: 
Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor 
Publice, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Societății Române de Televiziune 
(SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Societății Naționale de 
Radiocomunicații (SNR).  De asemenea, doamna Secretar de stat a precizat că Proiectul 
DVB-T2 (Mux 1) SNR: costuri estimate, etape implementare este cuprins în Memorandum și 
că MCSI susține în continuare adoptarea OG nr.21/2016.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că din documentul transmis de MCSI 
rezultă că implementarea Proiectului DVB-T2 depinde de îndeplinirea prealabilă a două 
condiții, respectiv clarificarea modului de recuperare a investiției (cum și din ce fonduri vor fi 
plătite costurile de operare a rețelei) și amendarea procedurii de verificare a acoperirii de 
către ANCOM, în sensul considerării acoperirii întregii rețele și nu în sensul considerării a 36 
de rețele regionale. Prin urmare nu este sigură data de 31.12.2019 ca dată de finalizare a  
procesul de implementare a televiziunii digitale terestre în România în condițiile în care cele 
două condiții nu vor fi îndeplinite. 
 Reprezentanții SNR au menționat că, în conformitate cu actuala procedură de 
verificare a acoperirii de către ANCOM, este necesar  planificarea unei rețele cu mai mult de 
250 de emițătoare, ceea ce face ca proiectul DVB-T2 să nu mai fie fezabil din punct de 
vedere economic, mai ales că o mare parte din emițătoarele suplimentare ar trebui amplasate 
pe culmi muntoase, unde nu ar deservi pe nimeni, pentru realizarea acoperirii a 80% din 
teritoriu – costurile de implementare a rețelei trebuie recuperate fie de la producătorul de 
programe fie de la buget. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că procedura de verificare a 
acoperirii de către ANCOM este corectă și este aceeași care se aplică și în cazul rețelelor de 
comunicații mobile. SNR nu trebuie să se limiteze doar la difuzarea şi transportul 
programelor publice naţionale de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune și 
difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de radio ale Societăţii  Române de 
Radiodifuziune ci ar trebui să se îndrepte și spre servicii comerciale. În ceea ce privește 
problema set-box-urilor de recepție a televiziunii digitale pentru populația defavorizată din 
România,  aceasta poate fi rezolvată prin modificarea legislației privind serviciul universal și  
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introducerea în sfera serviciului universal a televiziunii, precizând că ANCOM dispune de 
bani necesari implementării serviciului universal. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că Grupul de Lucru înființat prin 
Memorandum nu are obiective și termene clare. Este necesar un plan cu obiective și 
termene clare. 
 Doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina a precizat că în termen de 60 de zile 
poate prezenta comisiilor un raport al Grupului de Lucru cu planul de măsuri și termene clare 
pentru implementarea televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel 
naţional. 
 Având în vedere faptul că membrii celor două comisii nu au intrat în posesia 
Memorandumului, iar doamna Secretar de stat Maria-Manuela Catrina s-a angajat ca în 
termen de 60 de zile să prezinte membrilor celor două comisii un raport al Grupului de Lucru  
domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea votului asupra acestui proiect de lege 
pentru  60 de zile. Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a votului cu 60 de zile a 
fost adoptată. 

 
PREŞEDINTE, 

                                           Cătălin Drulă 
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