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La lucrările Comisiei din 15 – 16 iunie au fost prezenţi 12 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi din partea MCTI, 
ANRC, IGCTI, ANISP, AOTR, ACC, ROMTELECOM, MOBIFON, TELEMOBIL şi 
MOBILROM. 

În deschiderea şedinţei, dl. secretar de stat Florin Bejan a făcut o prezentare a 
modificărilor aduse prin prezentul proiect de lege: introducerea unui sistem de monitorizare 
în funcţie de veniturile realizate din activităţile de furnizare a serviciilor poştale sau de 
furnizarea reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice şi eliminarea notificării ANRC 
pentru  persoanele care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice pentru nevoi 
proprii. Dl. preşedinte Dan Georgescu a arătat că ANRC susţine proiectul de lege, fiind 
rezultatul experienţei de aplicare a OUG nr. 79/2002. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a dat citire adresei Mobifon prin care se propunea ca 
formularea „orice alte informaţii cerute de ANRC” din art. 56 alin (1) lit. a) din OUG nr. 
79/2002 să fie înlocuită cu expresia „orice informaţii deţinute”, deoarece Mobifon a fost în 
imposibilitate de a furniza unele informaţii solicitate de ANRC pentru că nu au fost 
considerate informaţii utile Mobifon pentru a fi arhivate. 

Această propunere de amendare nu a fost acceptată de reprezentanţii MCTI şi ANRC 
şi nici de dl. deputat L. Nistoran. Dl. preşedinte Dan Georgescu a subliniat că prin formularea 
actuală ANRC nu poate cere decât informaţiile corespunzătoare scopului şi obiectivelor 
ANRC, însă a fost de acord cu amendarea exprimării existente în proiectul de lege în sensul 
eliminării expresiei „orice alte” care ar putea fi considerată abuzivă. 

Faţă de această propunere, dl. deputat Dan Nica a cerut amendarea proiectului de lege 
în sensul definirii categoriilor de informaţii care ar putea fi solicitate de ANRC, urmând 
modelul OFTEL din Marea Britanie. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a propus crearea unui mecanism prin care ANRC să 
impună operatorilor printr-un ordin obligativitatea deţinerii anumitor informaţii începând cu o 
anumită dată, urmând ca pe baza acestor informaţii deţinute să solicite furnizarea unor 
informaţii într-o anumită structură. 

Faţă de acest mecanism, dl. director Constantin Harasim a ridicat problema duratei 
deţinerii informaţiilor, precum şi a faptului că nu există certitudinea că ANRC va solicita 
toate categoriile de informaţii impuse operatorilor. 
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Dl. deputat Dan Nica a semnalat referitor la art. 56 alin (1) lit. a) că IGCTI nu are 
calitatea de a solicita „orice alte informaţii” şi în consecinţa a propus modificarea textului în 
mod corespunzător, propunere care a fost acceptată de reprezentanţii IGCTI. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a arătat în închiderea dezbaterilor că cele două 
propuneri de amendare a proiectului de lege, referitoare la informaţiile solicitate de ANRC, 
vor fi supuse la vot în cadrul Comisiei în şedinţa de marţi 21 iunie 2005. 

În şedinţa din data de 16.06.2005 s-a hotărât de asemenea programul pentru 
activitatea Comisiei în perioada vacanţei parlamentare, după cum urmează: 

- 04.07. – 07.07.2005: proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia 
informaţiei (PL 444/17.09.2002)  - raport  

- 26.08. şi 29.08– 31.08.2005: elaborarea unei propuneri legislative privind reducerea 
utilizarii hârtiei în cadrul activităţii administraţiei şi Parlamentului României 

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
dr. Varujan Pambuccian         Răzvan Bobeanu 
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