
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor        13 – 15 martie 2007 

SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 13-15 martie 2007 

 

La lucrările comisiei din 13 - 15 martie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Cătălin Ovidiu 

Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu 

Nistoran şi Vladimir Mănăstireanu şi au fost absenţi Gabriel William Brînză, Florin Aurelian 

Popescu, 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:    

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 (PLx 817/2006) – raport  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport 

(PLx 975/2006) – aviz  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date (PLx 76/2007) – aviz  

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dna. Cristina Pruteanu (MCTI), dl. 

preşedinte Dan Georgescu, dna. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan şi dl. Ion Rogalski 

(ANRCTI). 

Comisia a dezbătut şi avizat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de 
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documente, indiferent de suport şi propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea negativă a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport şi au solicitat retrimiterea 

proiectului de lege pentru dezbatere în fond şi la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor în vederea întocmirii unui raport comun, întrucât prevederile proiectului de 

lege reglementează în mod necorespunzător documentele în formă electronică şi este nevoie 

de o examinare mai atentă a conţinutului modificărilor propuse şi a implicaţiilor acestora. 

Avizul a fost înaintat Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date, în urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât avizarea 

negativă. Avizul a fost înaintat Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, sesizată în fond. 

Referitor la proiectul 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, la solicitarea dlui. secretar de stat F. Bejan 

s-a convenit amânarea dezbaterii amendamentelor propuse la art.I referitoare la modificările 

aduse OG. nr. 31/2002 privind serviciile poştale. 

Au fost reluate consultările asupra ideii propuse de dl. preşedinte V. Pambuccian ca 

întreg controlul asupra pieţei de comunicaţii electronice şi concurenţei în acest domeniu să 

fie exercitat de ANRCTI. Reprezentanţii ANRCTI au ridicat probleme ce ţin de numărul 

redus de personal şi de lipsa de experienţă în atribuţii de control al concurenţei. La 

propunerea dlui. preşedinte Dan Georgescu s-a convenit ca acest subiect să fie discutat în 

contextul analizării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.134/2006 care reglementează atribuţiile ANRCTI. 

  

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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