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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 12 – 13 septembrie 2006
La lucrările Comisiei din 12 – 13 septembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu
Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram
Iusein, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran,, Vladimir Mănăstireanu, şi au fost absenţi
Gabriel William Brînză, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean.
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
2. Propunerea 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
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi dna. Laura Riteş (Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei) şi dna. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan
(Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii).
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a fost sesizată în fond în vederea examinării şi
întocmirii raportului cu 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.
Întrucât prin Decizia Curţii Constituţionale nr.258/14.03.2006, publicată în
Monitorul oficial nr. 341/17.04.2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 a fost
declarată neconstituţională, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 05.06.2006, plenul Camerei a
retrimis proiectul de lege spre Comisie, solicitându-se totodată un punct de vedere Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi. În şedinţa din 12.09.2006 a fost analizat punctul de vedere
transmis Biroului Permanent de Comisia juridică, în care se arată că O.U.G. nr.11/2005 şi-a
încetat efectele ca urmare a declarării ei ca fiind neconstituţională, iar termenul de 45 de zile
prevăzut la art. 147 alin.(1) din Constituţia României, republicată, s-a împlinit la 01.06.2006
şi în consecinţă proiectul de lege a rămas fără obiect.
Având în vedere cele de mai sus, dl. preşedinte V. Pambuccian a suspus la vot
aprobarea Legii de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005, care a fost
adoptată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi.
2. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a fost sesizată în fond, în vederea examinării şi
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întocmirii raportului, cu propunerea 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.
În şedinţa Camerei Deputaţilor din 27.06.2006, plenul Camerei a decis retrimiterea
propunerii legislative la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în vederea
reexaminării amendamentului propus la punctul 3 al raportului. În şedinţa din 13 septembrie
2006, Comisia a reexaminat punctul 3 al raportului înlocuitor şi a decis reformularea acestuia
în sensul eliminării limitelor temporale şi a înlocuirii termenului de „producere” a
informaţiilor, cu termenul de „furnizare”, deoarece informaţiile deja există şi numai modul de
furnizare şi de transmitere a acestor informaţii este stabilit de către ANRC.
Supusă la vot, propunerea legislativă cu amendamentul de mai sus a fost adoptată cu
11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă din totalul voturilor celor prezenţi.
În încheierea şedinţei, dl. preşedinte V. Pambuccian a precizat că mai există un
proiect de lege pentru analiză, cel referitor la stimularea industriei de tehnologia informaţiei.
Dl. vicepreşedinte Dan Nica a propus analizarea proiectului în şedinţele următoare şi
adoptarea unui mecanism asemănător cu cel francez.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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