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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor         18  martie 2008 

 

SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 18 martie 2008 

La lucrările Comisiei din 18 martie 2008 au fost prezenţi Varujan Pambuccian, Dan 

Nica, Cristian Valeriu Buzea, Doina Micşunica Dreţcanu, Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, 

Cristian Ilie, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi 

Valeriu Alexandru Ungureanu, Răzvan – Petrică Bobeanu, Romică Andreica, Gabriel 

William Brânză, Liviu Codîrlă, Vladimir Mănăstireanu, Laurenţiu Mironescu şi Ovidiu Ioan 

Silaghi. Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:    

1. Întâlnire cu dl. Karoly Borbely, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2006 

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei – reexaminare la cererea Preşedintelui României 

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: dl. ministru Karoly Borbely, dl. secretar 

de stat Constantin Teodorescu şi dna. Alina Saioc din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei 

1. Dl. ministru Karoly Borbely a prezentat raportul de activitate pe anul 2007 al 

Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, precum şi strategia pentru anul în 

curs. Referitor la activitatea ministerului pe anul 2007, dl. ministru Karoly Borbely a 

evidenţiat următoarele realizări care au fost discutate cu membrii comisiei: 

- continuarea Programului naţional de instalare a telecentrelor în localităţile fără acces 

sau cu acces redus la servicii de comunicaţii electronice  

- evoluţia proiectului „Economia bazată pe cunoaştere” 
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- sistemul de transmitere de mesaje prin canalele de radiodifuziune de tip RDS către 

persoane aflate în autovehicule care parcurg zone afectate sau în pericol 

- „Strategia privind implementarea sistemelor BWA de tip WiMAX” şi realizarea 

cadrului legal pentru scoaterea la licitaţie a două licenţe în banda de frecvenţe de 3,5 GHz 

- ghidurile de accesare a fondurilor structurale pe axa prioritară III 

- continuarea procesului de privatizare a SN Radiocomunicaţii SA, Romtelecom SA şi 

CN Poşta Română 

2. Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei pentru Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor cererea de reexaminare a Preşedintelui României asupra Legii 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

Comisia a dat curs cererii de reexaminare a legii şi a analizat raportul iniţial, şi a 

hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să aprobe raportul de reexaminare cu 

amendamente. 

Prin cererea de reexaminare, la punctul 1 s-a evidenţiat faptul că procedura de 

adoptare a acestei legi a fost neconstituţională, fiind încălcate prevederile art.75 alin.(1) din 

Constituţie, care prevede că proiectele de legi şi propunerile legislative prin care se 

înfiinţează autorităţi administrative autonome (în baza art. 117 alin. (3) din Constituţie) se 

supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă cameră sesizată. Astfel, 

raportul de reexaminare împreună cu cererea de reexaminare vor fi supuse dezbaterii Camerei 

Deputaţilor în calitate de primă cameră sesizată. 

La punctul 2 al cererii de reexaminare Preşedintele României a considerat că pentru 

a fi respectate principiile constituţionale ale bicameralismului şi controlului parlamentar 

exercitat de ambele camere ale Parlamentului este nevoie ca întreg controlul asupra activităţii 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei să fie 

exercitate atât de Camera Deputaţilor, cât şi de Senat. Membrii Comisiei au examinat această 

observaţie şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, amendarea textelor de 

lege care se referă la acest aspect în sensul exercitării controlului de ambele camere ale 

Parlamentului. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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