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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor     30 septembrie – 1 octombrie 2008 

 

SINTEZA 

şedinţei Comisiei din 30 septembrie – 1 octombrie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 30 septembrie – 1 octombrie 2008  au fost prezenţi 

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

Răzvan – Petrică Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, Cristian Ilie, Ibram Iusein, 

Vladimir Mănăstireanu, şi au fost absenţi, Romică Andreica, Gabriel William Brânză, 

Liviu Codîrlă, Liana Dumitrescu, Laurenţiu Mironescu, şi Ovidiu Ioan Silaghi.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea utilizării spectrului de radio în banda de frecvenţe 3600-3800 

MHz, PLx 355/17.06.2008 . 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.39/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, PLx 371/17.06.2008 . 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului, PLx 370/17.06.2008 . 

4.  Proiectul de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 

comunicaţii, PLx 439/23.06.2008. 

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: Dl secretar de stat Constantin 

Teodorescu, dra Alina Saioc – MCTI şi dl Horia Ţârnariu – SNR S.A. 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în procedură de urgenţă, în 

vederea întocmirii raportului, cu proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.18/2008 
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privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului de radio în banda 

de frecvenţe 3600-3800 MHz. 

Dl Horia Ţârnariu a invocat prevederile Deciziei Comisiei Europene din 21.05. 

2008 privind armonizarea benzii de frecvenţe 3400-3800 MHz, potrivit căreia până la 1 

ianuarie 2012, statele membre sunt obligate să pună la dispoziţie, pe o bază neexclusivă, 

banda de 3600-3800 MHz. Referitor la producătorii de echipamente de tehnologie 

destinată utilizării benzii de frecvenţe 3600-3800 MHz, dl Horia Ţârnariu a menţionat 

câteva firme, şi anume: Airspan, Alvarion, Aperto, Axxcelera, Navini (Cisco), Redline 

şi Motorola.  

Faţă de cele prezentate, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, amendarea proiectului de Lege, în sensul modificării alin.(2) din 

art.3, pentru ca suma suma încasată cu titlu de taxă de licenţă să se constituie venit la 

bugetul de stat, iar valoarea despăgubirii acordate Societăţii Naţionale de 

Radiocomunicaţii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio să se stabilească 

prin hotărâre a Guvernului.  

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea 

Consiliului Legislativ nr.171/19.02.2008 şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  

2. Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind reţinerea 

datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii a fost transmis Comisiei spre 

analiză în procedură de urgenţă. Proiectul de Lege transpune prevederile Directivei 

2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul activităţii de 

furnizare de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice 

de comunicaţii.  

 Făcându-se o trecere în revistă a problemelor care necesită o dezbatere amplă, au 

fost evidenţiate următoarele aspecte: problema costurilor legate de crearea şi 

administrarea bazei de date, de către furnizorii de servicii şi de reţele de comunicaţii 

electronice; problema reglementării serviciilor de internet, în cazul reţelelor de cartier. 

Dl secretar de stat Constantin Teodorescu a solicitat un termen de două 

săptămâni pentru a negocia unele aspecte tehnice care împiedică implementarea 

prevederilor Directivei 2006/24/EC.  

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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