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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 11 octombrie 2017 

 
În data de 11 octombrie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și a Comisiei economice, 
industrii și servicii din Senat. 

La lucrările şedinţei comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Moagher Laura-Mihaela, 
Anton Anton, Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea,. 

Domnul deputat Varga Glad-Aurel, a fost înlocuit de către domnul deputat Sorin 
Moldovan. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Votul asupra raportului comun cu privire la audierea candidaților propuși 

pentru a fi numiți în funcțiile de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnii Bogdan 
Cristian Iana și Eduard Lucian Lovin.  

 
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera 
Deputaților. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot numirea domnului Bogdan 
Cristian Iana în funcția de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi  
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 13 voturi pentru și 3 voturi împotrivă 
domnul Bogdan Cristian Iana a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de 



vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi  Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM). 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot numirea domnului 
Eduard Lucian Lovin în funcția de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi  Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Cu 12 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă și 1 abținere, domnul Eduard Lucian Lovin a primit aviz favorabil pentru a 
ocupa funcția de vicepreședinte la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi  
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

Tot în ziua de 11 octombrie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă.  

La lucrările şedinţei comune din partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Anton Anton, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, 
Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Moagher Laura-
Mihaela, Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea,. 

Domnul deputat Varga Glad-Aurel, a fost înlocuit de către domnul deputat Sorin 
Moldovan. 

Pe ordinea de zi s-a aflat 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. 

Având în vedere faptul că reprezentanții Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (MCSI) nu au fost prezenți, dezbaterea proiectului de lege a fost amânată 
pentru săptămâna următoare. 

 
 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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