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La lucrările comisiei din 11 – 12 aprilie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Alexandru Ungureanu, 

Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein, 

Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Mănăstireanu şi Florin Aurelian Popescu, 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: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - PLx 171/2007

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna. 

Cristina Pruteanu (MCTI). 

Dl. secretar de stat F. Bejan a solicitat comisiei amânarea dezbaterilor pentru 

elaborarea unui punct de vedere scris care să fie însuşit şi de către ministrul comunicaţiilor şi 

tehnologiei informaţiei. 

Comisia a aprobat solicitarea dlui. secretar de stat şi a hotărât invitarea dlui. ministru 

Zsolt Nagy la următoarea şedinţă, pentru a susţine punctul de vedere al MCTI, deoarece prin 

OUG nr.134/2006 se prevăd atribuţii ale ANRCTI care ar putea intra în domeniul de 

competenţă al MCTI şi IGCTI. 
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La solicitarea dlui. preşedinte V. Pambuccian şi a dlui. vicepreşedinte Dan Nica, 

comisia a reluat discuţiile referitoare la abrogarea art.38 din Legea nr.304/2003 pentru 

serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 

electronice, propusă ca amendament la OUG nr. 70/2006. 

În susţinerea unui nou amendament, s-a precizat că faţă de nivelul de dezvoltare a 

concurenţei în piaţa comunicaţiilor electronice la sfârşitul anului 2006, comparativ cu anul 

2003, nu se mai justifică un control prealabil obligatoriu de către ANRC al tarifelor cu 

amănuntul. În consecinţă, dl. preşedinte V. Pambuccian şi dl. vicepreşedinte Dan Nica au 

propus un nou mecanism de notificare a ANRCTI cu privire la tarifele practicate pe pieţele 

relevante cu amănuntul de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice 

identificaţi ca având putere semnificativă pe aceste pieţe, fiind eliminată obligativitatea 

aprobării prealabile.  

Comisia şi-a însuşit amendamentul şi l-a aprobat cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi în şedinţa din 11.04.2007 şi a fost operată modificarea corespunzătoare în 

raportul adoptat în şedinţa din data de 22.03.2007.  

  

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian         Valeriu Ungureanu 
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