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La lucrările comisiei din 20 - 22 februarie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Doina 

Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir 

Mănăstireanu şi au fost absenţi Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Ioan 

Ghişe, 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. 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  

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), dl. preşedinte Cătălin Marinescu şi dl. vicepreşedinte 

Gabriel Mocanu (IGCTI), dl. preşedinte Dan Mihai Toader (C.N. Poşta Română), dl. 

Gheorghe Şerban (ANISP), dl. Constantin Harasim (ACC), dl. Dorin Odiaţiu (Orange 

România), dl. Mihai Tărniceanu (Vodafone România), dl. Marian Alecu (Cosmote România), 

dl. Cătălin Dima şi dl. Răzvan Ionescu (Romtelecom). 
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În şedinţele din 20 şi 22 februarie comisia a analizat art. III al OUG nr. 70/2006 

referitor la modificarea OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaţiilor. În acest sens, au fost adoptate amendamente referitoare la definirea 

conceptelor de selecţie competitivă şi selecţie comparativă, stabilirea tipului de procedură de 

selecţie pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio prin hotărâre a Guvernului, 

iar a procedurilor de selecţie prin decizie a preşedintelui IGCTI. 

Referitor la tariful de monitorizare perceput de ANRCTI s-a aprobat exceptarea de la 

plata acestuia a furnizorilor care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăşeşte echivalentul 

în lei a 100.000 euro.  

De asemenea, comisia a aprobat ca ANRCTI să stabilească procedura de alocare a 

codurilor de identificare, semnalizare şi rutare, fără a se limita doar la acestea, necesare în 

vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării 

reţelelor publice de comunicaţii electronice. 

Dnii. deputaţi V. Pambuccian şi Dan Nica au supus atenţiei comisiei ideea renunţării 

la controlul prealabil obligatoriu al tarifelor cu amănuntul practicate de furnizorii de servicii 

de comunicaţii electronice şi au propus ca aceşti furnizori să poată notifica voluntar ANRCTI  

cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a tarifului referitor la un serviciu, iar ANRCTI este 

obligată să se pronunţe asupra tarifelor, în caz contrar fiind considerată aprobare tacită. În 

cazul în care un furnizor nu alege calea notificării, ANRCTI poate exercita controlul posterior 

şi aplica sancţiunile corespunzătoare. Furnizorii desemnaţi ca având putere semnificativă pe 

piaţă sunt obligaţi să notifice tarifele către ANRCTI până cel târziu în ziua introducerii 

tarifelor. De la mecanismul de notificare prealabilă sunt exceptate ofertele promoţionale, care 

nu pot depăşi 3 luni.  

În data de 21 februarie a avut loc o întâlnire a comisiei cu reprezentanţii principalilor 

furnizori de servicii de comunicaţii electronice, asociaţii profesionale şi autorităţi pentru a fi 

informaţi asupra amendamentelor aduse OUG nr.70/2006. 

Invitaţii au semnalat faptul că informaţiile solicitate de ANRCTI nu erau în 

concordanţă cu legislaţia contabilă românească şi erau orientate spre practica europeană, ceea 

ce a generat conflicte iniţial cu Romtelecom şi apoi cu operatorii de telefonie mobilă. Dl. 

preşedinte V. Pambuccian a cerut clarificări din partea ANRCTI referitor la capacitatea de a 

stabili o structură de date valabilă pentru un termen mai îndelungat, astfel încât operatorii să 

aibă posibilitatea de a oferi informaţiile solicitate. 
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Discuţiile au dus la agrearea ideii propuse de dl. secretar de stat F. Bejan de a se 

introduce o dispoziţie tranzitorie care să permită furnizorilor de servicii de comunicaţii 

electronice şi poştale un termen de graţie pentru prelucrarea datelor solicitate de ANRCTI. 

Referitor la litigiile în curs şi perceperea amenzilor administrative pe zile de 

întârziere, dl. deputat D. Nica a precizat că în unele ţări europene, refuzul furnizării de 

informaţii este considerat ca obstrucţionare a autorităţii şi se sancţionează cu 5% din cifra de 

afaceri, având regim de contravenţie repetată. 

A doua parte a întâlnirii a fost consacrată consultărilor cu reprezentanţii C.N. Poşta 

Română, care a prezentat la solicitarea comisiei informaţii privind următoarele aspecte: 

planul de măsuri de restructurare a companiei, inclusiv calendarul privind implementarea 

acestor măsuri; notă de justificare a pierderilor companiei în operarea serviciului universal; 

sinteza contabilă pe principalele activităţi aferentă anului 2006; semnalări cu privire la 

practici ale unor furnizori de servicii poştale care aduc prejudicii companiei în îndeplinirea 

obligaţiilor legate de serviciu universal. 

Având în vedere legislaţia în vigoare, ANRCTI a solicitat C.N. Poşta Română 

realizarea sistemului de contabilitate separată a costurilor în vederea stabilirii tarifelor 

orientate pe costuri şi auditarea acestuia. În acest sens, C.N. Poşta Română a organizat o 

licitaţie potrivit legislaţiei achiziţiilor publice pentru desemnarea auditorului, însă câştigătorul 

licitaţiei a fost contestat de ANRCTI, care a sugerat ca auditorul să fie o firmă consacrată, din 

top 5, pentru a se evita un rezultat neconcludent ca cel furnizat de firma câştigătoare.  

De asemenea, ANCTI a precizat că va lua în calcul pentru stabilirea doar costurile 

legate de serviciul universal, idee cu care dl. deputat Dan Nica nu a fost de acord, 

considerând că ar trebui să se ia în calcul toate costurile aferente sarcinilor date C.N. Poşta 

Română prin reglementările legale în vigoare. 

Pentru realizarea acestui audit şi furnizarea datelor solicitate de ANRCTI, C.N. Poşta 

Română a solicitat un termen de graţie pentru implementarea calendarului de măsuri de 

restructurare şi acordarea posibilităţii de majorare a tarifelor în această perioadă. 

De asemenea, reprezentantul C.N. Poşta Română a sesizat comisiei faptul că există 

furnizori de servicii poştale care prestează activităţi din sfera serviciilor rezervate, realizând o 

concurenţă neloială şi provocând pierderi companiei.  

 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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