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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                           08-10 martie 2011 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 08-10 martie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 08-09 

martie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel, 

Valerian Vreme. La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 10 

martie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, 

Gheorghe Zoicaş.  

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice – PLx nr.65/2011. 

 La lucrările Comisiei au participat domnul Cătălin Marinescu, preşedinte ANCOM şi 

domnul Ionuţ Negrescu, secretar-general adjunct MCSI. 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 

dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice. 
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 Obiectului ordonanţei îl constituie modificarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi audiovizualului, ca urmare a avizului motivat transmis de către Comisia 

Europeană în cadrul procedurii de infringement, prin care se solicită României să se 

conformeze prevederilor art.3, alin.(2) din Directiva 2002/21/CE privind un cadru de 

reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. Articolul prevede 

obligativitatea ca statele membre care păstrează proprietatea sau controlul asupra unor 

întreprinderi care furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice să asigure 

separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare, pe de o parte, de activităţile legate 

de proprietate sau control, pe de altă parte. 

 Deoarece adoptarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio 

(TNABF) este definită ca funcţie de reglementare, conform legislaţiei europene, Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nu are dreptul să exercite această funcţie atât timp 

cât îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar la CN Poşta 

Română, SN Radiocomunicaţii şi SC Romtelecom.  

 Ca urmare a avizului transmis de către Comisia Europeană, au fost modificate OUG 

nr.79/2002, OUG nr.22/2009 şi Legea nr.504/2002. Astfel, ANCOM a primit dreptul de a 

adopta TNABF (pe baza avizului Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii), de a 

iniţia acte normative pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind exercitarea 

unor funcţii şi atribuţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, 

comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamente terminale de 

telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi în 

domeniul serviciilor poştale, precum şi de a propune Secretariatului General al Guvernului 

proiecte de hotărâri ale Guvernului legate de taxele de licenţă sau procedurile de selecţie 

pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio. 

 Netranspunerea în legislaţia naţională a observaţiilor Comisiei Europene ar fi avut ca 

efect deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, 

eventual, supunerea statului român la plata unei amenzi. 

 La invitaţia domnului deputat Relu Fenechiu, preşedinte al Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, discuţiile asupra ordonanţei au fost demarate de 

către domnul deputat Dan Nica, acesta semnalând următoarele probleme: 

 - conform prevederilor OUG nr.19/2011, ANCOM preia reglementarea alocării şi 

atribuirii frecvenţelor radio, ceea ce aduce o diminuare semnificativă a atribuţiilor MCSI, 

care a fost înfiinţat în scopul realizării politicii Guvernului în domeniul comunicaţiilor 

electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi serviciilor societăţii informaţionale; 
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 - având în vedere faptul că spectrul de frecvenţe radio constituie o resursă limitată a 

statului, alocarea frecvenţelor ar trebui să fie un atribut al Guvernului şi nu al unei autorităţi 

autonome; 

 - având în vedere faptul că, prin noua reglementare, ANCOM poate interzice pe o 

perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecvenţă ori a unei anumite 

frecvenţe de către persoane fizice sau juridice, este necesar ca decizia preşedintelui să fie 

luată doar pe baza unor angajamente internaţionale, iar, în cazul în care siguranţa naţională, 

ordinea publică sau apărarea naţională impune această măsură, pe baza unei solicitări CSAT; 

 - în conformitate cu art.74 din Constituţia României, „iniţiativa legislativă aparţine, 

după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100 000 de cetăţeni 

cu drept de vot” , deci nu poate aparţine Secretariatului General al Guvernului, care a fost 

înfiinţat ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea primului-ministru. În 

aceeaşi situaţie se află şi ANCOM, care este autoritate publică autonomă aflată sub control 

parlamentar. 

 - ANCOM ar trebuie să fie abilitată să reglementeze doar spectrul de frecvenţe 

neguvernamental, şi nu spectrul de frecvenţe radio în întregime, deoarece a fost înfiinţată în 

vederea reglementării pieţei de comunicaţii electronice (art.2 din OUG nr.22/2009); 

 - avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii  trebuie să fie obligatoriu, 

deoarece stă la baza adoptării TNABF; un aviz consultativ poate să nu fie luat în considerare 

de către preşedintele ANCOM la semnarea deciziei de aprobare a TNABF. 

 Domnul preşedinte Relu Fenechiu a semnalat faptul că preşedintele ANCOM ar trebui 

să aibă dreptul de a revoca sau suspenda o licenţă de emisie pe motivul încălcării obligaţiilor 

prevăzute în licenţă numai după parcurgerea etapelor procedurale stabilite prin reglementări 

specifice. 

 Domnul deputat Adrian Bădulescu a sugerat înlocuirea sintagmei „siguranţă 

naţională” cu cea de „securitate naţională”. 

 În încheierea dezbaterilor, s-a hotărât solicitarea punctului de vedere al instituţiilor din 

domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale (MApN, MAI, STS, SRI, SIE), care 

fac parte din Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicaţii şi transmiterea unei solicitări 

către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în vederea prelungirii termenului de depunere 

a raportului, pentru a se putea ţine cont de potenţialele observaţii ale instituţiilor menţionate. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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