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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 09 – 11 mai 2006
La lucrările Comisiei din 09 – 11 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Varujan
Pambuccian, Dan Nica, Cristian Buzea, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu
Nistoran, Vladimir Mănăstireanu, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu Ungureanu şi Adina Ioana
Vălean şi au fost absenţi Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Gabriel William Brînză.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1.
Proiectul 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.
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.1 al Legii nr.527/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii
electronice şi la infrastructura asociată precum şi interconectarea acestora – raport
3.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice – raport
4.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006
privind întărirea capacităţii administrative a ORDA – aviz
5.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – raport comun cu
Comisia juridică
La şedinţa din 9 mai au participat ca invitaţi dl. secretar de stat Florin Bejan (MCTI), dl.
preşedinte Dan Georgescu şi dna. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan (ANRC).
1. În şedinţa din data de 9 mai au fost reluate discuţiile cu privire la durata mandatului
preşedintelui şi vicepreşedintelui ANRC, dl. vicepreşedinte Dan Nica considerând că acest
mandat trebuie să fie egal cu mandatul majorităţii politice, schema propusă prin amendament
neputând funcţiona. Totodată dl. deputat a propus trecerea ANRC sub control parlamentar. Dl.
deputat L. Nistoran a atras atenţia Comisiei că a fost publicată în Monitorul Oficial decizia
Curţii Constituţionale nr.258/2006 care declară OUG nr.11/2005 neconstituţională deoarece
caracterul de urgenţă nu este justificat. Ca urmare consideră că proiectul de lege trebuie respins,
iar amendamentele propuse să facă obiectul unei noi propuneri legislative, în care să se prevadă
o structură de conducere ca un consiliu format din 5-6 vicepreşedinţi reprezentând partidele
politice parlamentare. Comisia a hotărât amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege până
când dnii. deputaţi vor formula amendamente în care să se regăsească propunerile de mai sus.
2. În şedinţa Camerei Deputaţilor din 13.04.2006, în temeiul art.70 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor republicat plenul Camerei a decis retrimiterea propunerii legislative la
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în vederea reexaminării şi depunerii
unui nou raport. Comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 09.05.2006.
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Reprezentantul MCTI nu susţine propunerea legislativă, întrucât modificarea legii, în
sensul introducerii principiului proporţionalităţii, este deja consacrat cu caracter general la
alin.4 art.51 din OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare în comunicaţii,
adoptată prin Legea nr.591/2002. De asemenea, nu susţine nici amendamentul propus de
Comisie, deoarece ANRC stabileşte termenele în funcţie de complexitatea informaţiilor
solicitate şi în funcţie de această complexitate termenele pot să depăşească şi 180 de zile.
Comisia a hotărât cu 8 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă din totalul voturilor celor
prezenţi respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui nou raport de respingere.
3. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
republicat, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond în
vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Iniţiatorii propun introducerea unui nou alineat la art.7 pentru prevenirea traficului
neautorizat şi evitarea situaţiei de schimbare a identităţii liniei apelante în relaţia dintre
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice.
Reprezentantul MCTI nu susţine propunerea legislativă, deoarece consideră că ANRC
prin anexa nr.1 pct. 3.6.2. din Decizia nr. 1333EN/2003 impune obligaţia furnizorului de reţele
publice de comunicaţii electronice de a nu schimba identitatea apelantului. Dl. preşedinte V.
Pambuccian consideră că datorită importanţei acestei modificări nu este suficient ca prevederea
să apară doar în legislaţia secundară (decizie ANRC), ci este nevoie de o normă cuprinsă în
lege, aspect susţinut şi de dl. vicepreşedinte Dan Nica.
Comisia a hotărât aprobarea propunerii legislative cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere
întrucât prin această completare adusă Legii nr.506/2004 se elimină posibilitatea modificării
identităţii liniei apelante, practică uzitată de unii operatori în cazul terminării apelurilor
internaţionale în reţelele naţionale.
4. Dl. preşedinte V. Pambuccian a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei că asupra
acestui proiect de lege s-a convenit cu ORDA şi Comisia pentru cultură sesizată în fond să se
amâne termenul de depunere a amendamenelor.
5. Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2006
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 26.04.2006 s-a hotărât retrimiterea acestuia la
comisii spre elaborarea unui raport suplimentar.
Dl. vicepreşedinte Dan Nica a arătat că în momentul în care este vorba despre colectarea
banilor cetăţenilor, fie că este vorba de amenzi, fie că este vorba de taxe, trebuie să existe un
regim juridic extrem de bine definit, care să prevadă unde şi în subordinea cui funcţionează
acest Ghişeu virtual de plăţi şi cine gestionează aceste încasări şi ce măsuri de siguranţă trebuie
luate şi consideră că acest proiect de lege trebuie respins şi iniţiat un alt proiect care să cuprindă
toate aceste probleme. Dl. preşedinte V. Pambuccian a precizat că modul de organizare al
Ghişeului virtual de plăţi este stabilit printr-un ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei şi ministrului administraţiei şi internelor conform Legii nr.161/2003. Dl.
deputat L. Nistoran atrage atenţia că trebuie definit operatorul acestui sistem informatic
deoarece acesta vehiculează sume mari de bani. Dl. director L. Nicolescu a adus la cunoştinţa
Comisiei că acest ghişeu virtual de plăţi este un proiect conectat la sistemul bancar, realizat şi
gestionat de către MCTI, şi care în viitor va fi administrat de IGCTI.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor şi invitarea reprezentanţilor IGCTI pentru
analizarea posibilităţilor gestionării acestui sistem informatic.
PREŞEDINTE,
dr. Varujan Pambuccian

SECRETAR,
Valeriu Ungureanu
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