PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti
11 – 12 aprilie 2006

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 11 – 12 aprilie 2006
La lucrările Comisiei din 11–12.03.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan
Pambuccian, Dan Nica, Mihaela Ştirbu, William Brînză, Ioan Ghişe, Alttila Kovacs, Ibram
Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Valeriu Ungureanu şi Adina Ioana Vălean şi au fost absenţi
Daciana Octavia Sârbu, Cristian Buzea, Ovidiu Ioan Silaghi şi Dorin Liviu Nistoran. Şedinţele
Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor – raport
2.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic
al cărţii electronice de identitate – aviz
3.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor raport
4.
Propunere legislativă privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de
caractere în documentele în formă electronică – raport
La şedinţa din 12 aprilie au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dl.
secretar de stat Aurel Neţin (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei), dl.
secretar de stat D. Petrescu (Cancelaria Primului Ministru) şi dl. preşedinte Dan Georgescu
(Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii).
1. În şedinţa Camerei Deputaţilor din 21.11.2005, plenul Camerei a decis retrimiterea
proiectului de lege la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în temeiul
prevederilor art. 104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În şedinţa din data de
24.03.2005 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a aprobat cu majoritatea
de voturi a membrilor prezenţi proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în
şedinţa din datat de 12.04.2006 şi a propus admiterea, cu modificări, a proiectului de lege.
Dl. D. Petrescu a transmis punctul de vedere al Cancelariei Primului Ministru
referitoare la o trecere treptată a ANRC sub control parlamentar pentru a i se asigura în acest
fel independenţa, poziţie susţinută şi de dl. secretar de stat F. Bejan, reprezentantul MCTI. Dl.
preşedinte al ANRC Dan Georgescu susţine punctul de vedere al Guvernului, atrăgând atenţia
asupra importanţei asigurării continuităţii activităţii.
Pentru corelare cu politica Uniunii Europene privind organizarea şi funcţionarea
autorităţilor de reglementare cu respectarea principiului independenţei, la art. 38 alin. (1) şi
(2), s-a aprobat propunerea dlui. preşedinte V. Pambuccian, referitoare la validarea
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preşedintelui şi vicepreşedintelui ANRC de către Parlament, în şedinţă comună a celor două
Camere, la propunerea primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani şi la revocarea acestora
de către Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, pentru condamnare penală prin
hotărâre judecătorească definitivă, pentru imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult
de 120 de zile consecutive, sau pentru încălcarea prevederilor art.39 alin. (2). Pentru
asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţii ANRC, la propunerea dlui. preşedinte V.
Pambuccian s-a aprobat ca duratei mandatului preşedintelui şi vicepreşedintelui în exerciţiu
să fie calculată începând cu data intrării în vigoare a legii.
Prin aceste amendamente s-a dorit o trecere graduală spre o autoritate de reglementare
independentă, sub control parlamentar, şi în consecinţă membrii Comisiei îşi propun în
continuare ca după momentul aderării să revizuiască legislaţia referitoare la comunicaţiile
electronice cu implicarea MCTI, ANRC şi IGCTI.
2. Punctul 2 a fost amânat pentru următoarea şedinţă.
3. În conformitate cu art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi au fost sesizate în fond, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. La dezbaterea proiectului în
şedinţa comună din 12.04.2006 a participat dl. secretar de stat Aurel Neţin (MCTI).
În cursul dezbaterilor s-a constatat că ordonanţa nu conţine prevederi referitoare la
organizarea şi funcţionarea Ghişeului virtual de plăţi şi în consecinţă s-a propus de către dnii.
preşedinţi Sergiu Andon şi V. Pambuccian şi s-a adoptat cu unanimitate de voturi
introducerea unui amendament care să reglementeze organizarea acestei modalităţi de plată şi
modul de funcţionare al sistemului informatic aferent prin ordin comun al ministrului
justiţiei, ministrului finanţelor publice şi ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.
4. În conformitate cu art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond, în vederea
examinării şi întocmirii raportului împreună cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu propunerea legislativă privind utilizarea
codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţele din 22.03.2006 şi 11.04.2006.
La dezbaterea proiectului a participat dl. secretar de stat Florin Bejan (MCTI).
În urma dezbaterilor au fost adoptate amendamentele propuse de dnii. deputaţi Ioan
Ghişe şi Dan Nica din şedinţa din data de 22.03.2006. Raportul comun a fost aprobat cu
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. Varujan Pambuccian

Monica Mihaela Ştirbu
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