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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                                     22-24 martie 2011 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 22-24 martie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 22 martie 

2011 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Viorel 

Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe 

Zoicaş. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Valerian 

Vreme. La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 23-24 martie 

2011 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Viorel 

Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost 

absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, 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-au aflat: 

1. Reexaminarea şi elaborarea unui punct de vedere comun împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi cu privire la caracterul Proiectului 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); 

2. Studiu asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 

2011. 
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1.  Prin adresa nr. PLx.65/22.03.2011, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a fost informată că, în şedinţa din 21 martie 2011, plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea către comisie a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

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

normative în domeniul comunicaţiilor electronice, în vederea unei noi examinări şi elaborării 

unui punct de vedere comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi referitor la 

caracterul acestei legi. 

Conform deciziilor Curţii Constituţionale nr.548/2008 şi nr.786/2009, printr-o lege 

ordinară se pot modifica dispoziţii dintr-o lege organică, dacă acestea nu conţin norme de 

natura legii organice, referindu-se la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de 

reglementare al legii organice. 

 În cazul OUG nr.19/2011, dispoziţiile prin care se modifică două acte normative cu 

caracter organic (OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, respectiv Legea audiovizualului nr.504/2002), 

deşi sunt cuprinse în legi organice, nu au caracterul acestora, întrucât nu vizează înfiinţarea 

de autorităţi administrative autonome, organizarea serviciilor publice de radio şi de 

televiziune sau controlul parlamentar asupra activităţii acestor organisme, aşa cum stabilesc 

prevederile constituţionale la art.117 alin.(3), respectiv la art.31 alin.(5). 

În urma reexaminării, având în vedere cele prezentate, precum şi avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.65/08.03.2011, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor s-au pronunţat, în unanimitate, asupra caracterului proiectului de 

lege, precizând că în raport de obiectul şi conţinutul reglementării, acesta face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Având în vedere Nota Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări din cadrul 

Departamentului Legislativ, cu nr.64a/66/18.03.2011, potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(1), teza 

I, coroborate cu cele ale art.75 alin.(1), teza a II-a din Constituţia României, republicată, 

legile ordinare se supun dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. 

 În urma dezbaterilor care au avut loc în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, s-a procedat la redactarea unui 

punct de vedere comun prin care s-a stabilit că proiectul de lege, în raport cu obiectul şi 

conţinutul reglementării, face parte din categoria legilor ordinare. Acest punct de vedere a 

fost transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru a fi supusă aprobării 

Camerei Deputaţilor trimiterea proiectului de lege la Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată.  
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2. În conformitate cu prevederile art.14, alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii (ANCOM), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei 

Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate de 

către cele două Birouri Permanente reunite în şedinţa comună din data de 8 martie 2011, 

pentru a dezbate şi aviza Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 

2011 şi situaţia privind acţiunile multianuale. 

 Materialele au fost puse la dispoziţia deputaţilor, urmând ca aceştia să se pronunţe 

asupra proiectului de buget într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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