
 

 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
              Bucureşti, 11.12.2002 
                 Nr.23/228/2002 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind serviciul universal şi drepturile 

utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege privind serviciul universal şi drepturile 
utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 
trimis cu adresa nr.583 din 18 noiembrie 2002, înregistrată sub nr.23/228/2002 
din 18 noiembrie 2002. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 10 
decembrie 2002. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.1343/21.10.2002, punctul de vedere al reprezentanţilor Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, punctul de vedere al S.N. 
"Romtelecom" S.A. şi amendamentele propuse de membrii comisiei. 
  În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente propuse de comisie care se 
regăsesc în anexă. 
  De asemenea, comisia susţine ca pe tot parcursul legii, sintagma 
"ANRC" să fie înlocuită cu sintagma "Autoritatea". 
  Motivaţie: în cazul modificării titulaturii ANRC, trebuie realizate 
prea multe modificări în textul legii şi aceasta tot prin act normativ cu caracter 
de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
        
 

 
                   PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                     István Antal                                         Aurelia Vasile 
 

 



 

 

 
Experţi, 
Viorela Gondoş 
Silvia Vlăsceanu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

Anexa 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

asupra proiectului de Lege privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele  
şi serviciile de comunicaţii electronice 

 
Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege Amendamente propuse 
Autorul 

 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE 
privind serviciul universal şi drepturile 

utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile 
de comunicaţii electronice 

 

Titlul legii 
LEGE 

privind serviciul universal şi drepturile 
utilizatorilor finali cu privire la reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice 
 

Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 

Reglementările se referă la 
utilizatorii finali. 

2. Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de 
reglementare a relaţiilor dintre furnizorii de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe 
de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă parte,  

 

Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de 
reglementare a relaţiilor dintre furnizorii de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 
pe de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă  

 

Reformulare pentru 
evidenţierea separată a 
obligaţiilor şi a drepturilor. 
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0 1 2 3 
 instituind reguli privind furnizarea serviciilor 

din sfera serviciului universal, obligaţiile 
furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice cu putere semnificativă pe piaţă, 
precum şi drepturile utilizatorilor finali şi 
obligaţiile furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii şi ale furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului. 
 

parte, instituind reguli privind furnizarea 
serviciilor din sfera serviciului universal, 
obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice cu putere semnificativă 
pe piaţă a furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii şi ale furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului 
precum şi drepturile utilizatorilor finali. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

 

3. Art.4. - (2) Pe baza politicii şi strategiei 
stabilite potrivit alin.(1), ANRC va desemna 
unul sau mai mulţi furnizori de serviciu 
universal, pentru a asigura dreptul de acces la 
serviciul universal pe întreg teritoriul 
României. Aceşti furnizori pot fi desemnaţi să 
presteze unul sau mai multe servicii din sfera 
serviciului universal, în anumite zone sau pe 
întreg teritoriul României. 
 

Art.4. - (2) Pe baza politicii şi strategiei 
stabilite potrivit alin.(1), ANRC va desemna 
unul sau mai mulţi furnizori de serviciu 
universal, pentru a asigura dreptul de acces la 
acest serviciu pe întreg teritoriul României. 
Aceşti furnizori pot fi desemnaţi să presteze 
unul sau mai multe servicii din sfera serviciului 
universal, în anumite zone sau pe întreg 
teritoriul României. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

Reformulare pentru a 
anula repetarea. 
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4. Art.7. - (2) ANRC poate să nu impună 
obligaţiile prevăzute la alin.(1) cu privire la 
întreg teritoriul naţional sau la o parte a 
acestuia, în cazul în care consideră că serviciile 
prevăzute la art.3 alin.(2) lit.c) sau alte servicii 
comparabile sunt larg accesibile. În luarea 
acestei măsuri, ANRC va respecta procedura de 
consulatare prevăzută la art.50 din Ordonanţa-
cadru. 
 

Art.7. - (2) ANRC poate să impună diferenţiat 
obligaţiile prevăzute la alin.(1) cu privire la 
întreg teritoriul naţional sau la o parte a 
acestuia, în cazul în care consideră că serviciile 
prevăzute la art.3 alin.(2) lit.c) sau alte servicii 
comparabile sunt larg accesibile. În luarea 
acestei măsuri, ANRC va respecta procedura de 
consulatare prevăzută la art.50 din Ordonanţa-
cadru. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

Reformulare pentru a 
elimina expresia "poate să 
nu impună". 

5. Art.8. - ANRC va impune furnizorilor de 
serviciu universal, dacă este cazul, obligaţia de 
a lua măsuri specifice pentru a asigura că 
persoanele cu handicap beneficiază de 
serviciile din sfera serviciului universal în 
condiţii similare cu cele oferite celorlalţi 
utilizatori finali. 
 

Art.8. - ANRC  poate impune furnizorilor de 
serviciu universal obligaţia de a lua măsuri 
specifice pentru a asigura că persoanele cu 
handicap beneficiază de serviciile din sfera 
serviciului universal în condiţii similare cu cele 
oferite celorlalţi utilizatori finali. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

Din restul prevederilor 
rezultă că ANRC poate 
aborda această problemă 
opţional. 

6. Art.32. - (2) a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 
50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la 

Art.32. - (2)  a) cu amendă de la 5.000.000 lei 
la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la  

Se elimină repetarea cu 
textul preambulului de la 
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0 1 2 3 
alin.(1) pct.9-10, pct.19-21 şi pct.24-30; 
 

pct.9-10, pct.19-21 şi pct.24-30; 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 

alin.(2). 

7. Art.32. - (2) b) cu amendă de la 50.000.000 lei 
la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile 
comerciale cu o cifră de afaceri de peste 
20.000.000.000 lei, prin derogare de la 
dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu amendă 
în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, 
pentru faptele prevăzute la alin.(1) pct.1-8, 
pct.11-18, pct.22 şi pct.23. 
 

Art.32. - (2) b) cu amendă de la 50.000.000 lei 
la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile 
comerciale cu o cifră de afaceri de peste 
20.000.000.000 lei, prin derogare de la 
dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu amendă 
în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, 
pentru faptele prevăzute la pct.1-8, pct.11-18, 
pct.22 şi pct.23. 
 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

Idem poz.6. 

8. Art.37. - (1) ANRC va lua în considerare, cu 
respectarea procedurii de consultare prevăzută 
la art.50 din Ordonanţa-cadru, punctele de 
vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv ale 
persoanelor cu handicap, ale producătorilor şi 
ale furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice în legătură cu probleme 

Art.37. - (1) ANRC  va lua în considerare, cu 
respectarea procedurii de consultare prevăzută 
la art.50 din Ordonanţa-cadru, punctele de 
vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv ale 
persoanelor cu handicap, ale asociaţiilor 
acestora, ale Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, ale producătorilor 

Conform Legii de 
aprobare a O.G. 
nr.26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile 
acestea au dreptul de a fi 
consultate. 
De asemenea, ANPC 
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0 1 2 3 
privind drepturile utilizatorilor finali referitoare 
la serviciile de comunicaţii electronice 
destinate publicului, în special atunci când 
aceste probleme au un impact semnificativ pe 
piaţă. 
 

şi ale furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice în legătură cu probleme 
privind drepturile utilizatorilor finali referitoare 
la serviciile de comunicaţii electronice 
destinate publicului, în special atunci când 
aceste probleme au un impact semnificativ pe 
piaţă. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
 

trebuie să aibă vocaţie de 
consultat. 

9. Art.38. - ANRC va stabili o procedură de 
mediere transparentă, simplă şi necostisitoare, 
în scopul soluţionării amiabile, corecte şi 
prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea 
prezentei legi, apărute între utilizatorii finali, 
pe de o parte, şi furnizorii de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice, pe de altă parte. 
ANRC poate stabili un sistem de rambursare a 
cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de 
despăgubire pentru prejudiciile suferite de 
aceştia în raporturile cu furnizorii de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice, aplicabil în 
cazurile întemeiate. 
 

Art.38. -  ANRC va stabili o procedură de 
mediere transparentă, simplă şi necostisitoare, 
în scopul soluţionării amiabile, corecte şi 
prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea 
prezentei legi, apărute între utilizatorii finali, 
pe de o parte, şi furnizorii de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice, pe de altă parte. 
ANRC poate reglementa cazurile şi condiţiile 
privind  rambursarea a cheltuielilor făcute de 
utilizatorii finali sau  despăgubirea pentru 
prejudiciile suferite de aceştia în raporturile cu 
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice, aplicabil în cazurile întemeiate. 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 

Numai instanţele 
judecătoreşti pot stabili 
modalităţi de rambursare 
sau de despăgubire. 
ANRC poate stabili 
reglementări privind 
rezolvarea. 
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10. Art.40. - Până la adoptarea, în temeiul 
prezentei legi, a unei decizii a preşedintelui 
ANRC privind nivelul tarifelor pentru 
furnizarea serviciilor cu amănuntul, tarifele 
practicate pentru aceste servicii de către 
Societatea Naţională de Telecomunicaţii 
"Romtelecom" - S.A. la momentul intrării în 
vigoare a prezentei legi nu vor putea fi 
majorate. 
 

Art.40. - Până la adoptarea, în temeiul 
prezentei legi, a unei decizii a preşedintelui 
ANRC privind nivelul tarifelor pentru 
furnizarea serviciilor cu amănuntul, tarifele 
practicate pentru aceste servicii de către 
Societatea Naţională de Telecomunicaţii 
"Romtelecom" - S.A. la momentul intrării în 
vigoare a prezentei legi nu vor putea fi 
majorate decât cu acordul ANRC. 
 
Raportorii 
 

 

 
 
 
 
                                     PREŞEDINTE,                                                                              SECRETAR, 
 
                                       István Antal                                                                                 Aurelia Vasile 
 
 
 
 
                                                                                                                RAPORTORI: 
      Dep.Ioan Bivolaru - PSD  Dep.Istvan Antal - UDMR 
      Dep.Aurelia Vasile - PSD  Dep.Robert Raduly - UDMR 
      Dep.Mihail Fâcă - PSD  Dep.Istvan Erdei - UDMR 
      Dep.Cristian Buzea - PRM  Dep.Aurel Daraban - PSD 
      Dep.Ioan Miclea - PRM  Dep.Oana Manolescu - Minorităţi 
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