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SINTEZA
şedinţei Comisiei din 13 decembrie 2006
La lucrările Comisiei din 13 decembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Ioan Ghişe, Ibram Iusein, Attila Kovacs, Dorin Liviu
Nistoran şi au fost absenţi Dan Nica, Monica Mihaela Ştirbu, Gabriel William Brînză,
Vladimir Mănăstireanu, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean.
Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor
electronice şi al serviciilor poştale – raport
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului – aviz
3. Raport al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: dna. Cristina Pruteanu (MCTI) şi dl. Ion
Rogalski (ANRC)
1. Referitor la punctul 1, membrii comisiei au evaluat volumul amendamentelor şi
observaţiilor aduse în atenţia comisiei şi au hotărât să solicite Biroului Permanent amânarea
termenului de depunere a raportului, deoarece dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2007 este în derulare, afectând în continuare programul de lucru al comisiilor, iar în
şedinţa din data de 07.12.2006, au fost supuse atenţiei comisiei un număr mare de observaţii
din partea asociaţiilor profesionale din domeniul comunicaţiilor electronice, care necesită
timp pentru analiză şi dezbateri.
2. Comisia a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind
modificarea Legii nr.504/2002 audiovizualului. Ţinând cont de avizul favorabil al Consiliului
Legislativ şi de punctul de vedere al Guvernului, în urma dezbaterilor, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de
lege cu amendamente. Avizul a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte mijloace de
informare în masă, sesizată în fond.
În propunerea legislativă se doreşte la art. 74 alin. (3) ca pentru orice modificare pe
care operatorul de cablu doreşte sa o facă în grila de programe acesta să fie obligat să ceară
aprobarea CNA, ceea ce introduce de fapt o cenzură a statului asupra modului în care
operatorii de cablu construiesc grila de programe. În consecinţă, comisia a hotărât eliminarea
acestui alineat astfel încât textul actului normativ în vigoare să rămână nemodificat.
La art. 82 operatorii de cablu sunt obligaţi prin alin.(1) să retransmită un număr
semnificativ de programe. În compensaţie comisia a hotărât modificarea alin. (2), pentru ca
aceştia să nu mai fie obligaţi să plătească şi remuneraţiile pentru drepturi de autori şi drepturi
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conexe, aferente acestor programe. De altfel, Directiva 2002/22/CE nu prevede
obligativitatea existenţei unei remuneraţii.
3. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, Zsolt Nagy a transmis comisiei
rugămintea de a se amâna cu o săptămână întâlnirea programată pentru prezentarea raportului
de activitate al ministerului, deoarece i-a fost solicitată prezenţa la preşedinţie.
Dl. deputat L. Nistoran a solicitat cu această ocazie constituirea unei comisii de
anchetă pentru audierea persoanelor care au fost implicate în procesele de privatizare a
societăţilor aflate în coordonarea ministerului. Membrii comisiei şi-au exprimat rezerve
asupra oportunităţii constituirii unei comisii de anchetă în acest moment. În consecinţă, dl.
preşedinte V. Pambuccian a propus şi membrii comisiei au aprobat invitarea conducerii
Ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în data de 20 decembrie ora 10 pentru
audieri referitoare la procesul de privatizare al societăţilor aflate în coordonarea ministerului.
În urma acestei audieri, comisia va analiza oportunitatea constituirii unei comisii de anchetă,
în acest caz urmând să se declanşeze procedurile parlamentare necesare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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