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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      07-09 aprilie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  07-09 aprilie 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Gheorghe 

Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. A fost 

absent domnul deputat Dan Nica - ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

 

1. PL-x 204/2009 - Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

2. PL-x 135/2009 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Comunicaţii ca autoritatea publică autonomă sub control parlamentar; 

3. PL-X 47/2009 - Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii; 

4. PL-x 48/2009 - Proiect de lege pentru respingerea OUG nr.211/2008 pentru 

modificarea  OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii. 

 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi domnul Marius Constantin Fecioru, 

secretar de stat Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi domnul Cătălin 
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Marinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii.  

1. Domnul preşedinte Relu Fenechiu a supus votului comisiei propunerea de amânare 

a punctelor 3 şi 4 de pe ordinea de zi. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, au fost 

supuse la vot cinci variante privind conducerea autorităţii, care este reglementată în art. 11-14 

din ordonanţă: 

-  mecanismul descris în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

-  mecanismul propus de către dnii deputaţi Korodi Attila şi Farago Petru (UDMR) prin care 

conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi, numiţi de 

Parlamentul României. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi pentru cele de 

vicepreşedinţi se fac de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, la 

recomandarea grupurilor parlamentare. Biroul Permanent înaintează propunerile comisiei 

permanente de specialitate în vederea audierii candidaţilor. În urma audierii, comisia 

permanentă de specialitate întocmeşte un aviz pe care îl prezintă plenului reunit al Camerei 

Deputaţilor şi al Senatului. În locul candidaţilor care primesc aviz negativ din partea comisiei 

de specialitate se pot propune alte persoane din partea grupurilor parlamentare. Candidaturile 

se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor plenului reunit. 

-  mecanismul propus de dl deputat Ibram Iusein, prin care conducerea ANCOM este 

asigurată de un consiliu compus din 5 membri numiţi de Parlament pentru un mandat cu o 

durată de 6 ani. Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi 

membru al consiliului se fac de către Birourile Permanente ale celor două Camere. Birourile 

Permanente înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate din domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Parlamentului, în vederea audierii 

candidaţilor. În urma audierii, comisiile de specialitate întocmesc un aviz pe care îl prezintă 

plenului Parlamentului. Pentru candidaţii care primesc aviz negativ din partea comisiilor de 

specialitate se pot propune alte candidaturi. Candidaturile se aprobă cu majoritatea voturilor 

membrilor Parlamentului. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii în urma 

votului majorităţii membrilor consiliului. 

-  mecanismul propus de dl preşedinte Relu Fenechiu şi dl deputat Mircea Cazan, prin care 

conducerea autorităţii este asigurată de un Consiliu compus din 5 membri numiţi de Camera 

Deputaţilor pentru un mandat cu o durată de 5 ani. Propunerile de candidaţi pentru funcţiile 
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de preşedinte, vicepreşedinte şi membru al Consiliului se fac de către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor, la recomandarea grupurilor parlamentare, respectând configuraţia 

politică rezultată în urma alegerilor generale. Biroul Permanent înaintează propunerile 

comisiei permanente de specialitate din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

din Camera Deputaţilor, în vederea audierii candidaţilor. În urma audierii, comisia 

permanentă de specialitate întocmeşte un aviz pe care îl prezintă plenului Camerei 

Deputaţilor. Pentru candidaţii care primesc aviz negativ din partea comisiei de specialitate se 

pot propune alte candidaturi din partea grupurilor parlamentare care i-au propus. 

Candidaturile se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor Camerei Deputaţilor. 

- mecanismul propus de dl deputat Varujan Pambuccian, prin care preşedintele şi 

vicepreşedinţii sunt numiţi pe modelul descris în ordonanţă, iar preşedintele este asistat de un 

consiliu ai cărui membri sunt propuşi de către Parlament. 

În urma supunerii la vot, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea procedurii de 

numire a conducerii autorităţii de reglementare descrisă în art.11 al OUG nr.22/2009 şi 

respingerea celorlalte propuneri. 

În urma dezbaterilor au fost aprobate amendamentele propuse de dl deputat Ibram 

Iusein privind:  

- eliminarea sintagmei „tehnologia informaţiei” din art.4 şi art.12, datorită faptului că 

activităţile legate de acest domeniu au trecut în competenţa Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale;  

- acordarea de către autoritatea de reglementare a avizului de specialitate pentru acte 

normative din domeniul comunicaţiilor electronice doar la solicitarea ministerului, din art.10; 

- precizarea adusă în art.12, referitoare la faptul că preşedintele autorităţii de 

reglementare nu emite ordine, ci doar decizii.  

 În încheierea dezbaterilor, domnul preşedinte Relu Fenechiu a supus la vot proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care a fost aprobat 

cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 

2. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere şi 

întocmirea raportului comun cu propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar. 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca 

autoritate publică autonomă sub control parlamentar, a fost avizată favorabil de Consiliul 
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Legislativ. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

 Propunerea legislativă, iniţiată de domnii deputaţi Relu Fenechiu şi Mircea Vasile 

Cazan, înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă, 

cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii. 

Această propunere a fost înaintată spre aprobare Parlamentului pentru urgentarea închiderii 

procedurii de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României.  

În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi a membrilor prezenţi respingerea propunerii legislative. Având în vedere 

faptul că OUG nr.22/2009 a intrat în vigoare începând cu data de 22.03.2009 şi produce deja 

efecte, iar Comisia Europeană a solicitat în repetate rânduri României asigurarea stabilităţii 

instituţionale a autorităţii de reglementare în comunicaţii, cele două comisii au hotărât 

respingerea acestei propuneri legislative şi adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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