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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      24 – 26 martie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  24 – 26 martie 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi Fenechiu Relu, Vreme Valerian, Zoicaş 

Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel Florin Serghei, Arion Viorel, 

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

fost absent Dan Nica. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

 

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

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii; 

2. 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; 

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

pentru Comunicaţii ca autoritatea publică autonomă sub control parlamentar; 

4. PL-x 204/2009 - Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, domnii: Marius Fecioru - secretar de stat, Alexandru Gherghina - director de 

cabinet, Ionuţ Negrescu - şef serviciu. 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate pentru 

dezbatere şi întocmirea raportului, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru 

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

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu termen de depunere a 

raportului 03.04.2009.  

  Prin OUG nr.22/2009 se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii  ca instituţie publică cu personalitate juridică sub controlul 

Parlamentului, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, care se 

desfiinţează, atribuţiile în domeniul tehnologiei informaţiei fiind preluate de către MCSI.  

Ţinând cont de implicaţiile obiectului de reglementare faţă de soluţionarea cauzei nr. 

2008/2366 deschisă României de către Comisia Europeană referitoare la încălcarea 

prevederilor Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele 

şi serviciile de comunicaţii electronice, în şedinţa din 24 martie 2009, membrii comisiei, la 

propunerea dlui deputat Negruţ Clement, au hotărât cu nouă voturi pentru şi trei abţineri, să 

solicite Biroului Permanent amânarea termenului de depunere a raportului, pentru a aloca un 

timp corespunzător pentru dezbaterea şi analizarea acestui proiect de lege În consecinţă, în 

temeiul art. 69 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare,  s-a solicitat Biroului Permanent amânarea termenului de depunere a 

raportului pentru data de 07.04.2009. 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii ca 

autoritatea publică autonomă sub control parlamentar are ca scop trecerea autorităţii naţionale 

de reglementare în comunicaţii, aflată în subordinea guvernului, sub control parlamentar. 

Această propunere a fost iniţiată de către dl deputat Relu Fenechiu şi dl deputat Mircea Cazan 

ca urmare a declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană, pe motiv că 

nu se asigura independenţa autorităţii naţionale de reglementare.  

Această propunere legislativă, cât şi celelalte două proiecte de lege de respingere a 

OUG nr.106/2008, respectiv OUG nr.211/2008, urmează a fi analizate după încheierea 

dezbaterilor asupra Proiectul 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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