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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                          26 - 27 mai 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  26-27 mai 2010 

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

11 mai au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Viorel 

Arion, Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PL.x nr.229/2010 - Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice – raport; 

 2. PL.x nr.183/2010 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – raport; 

 3. PL.x nr.333/2010 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen – aviz. 
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1. PL.x nr.229/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

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

în fond cu proiectul de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice, stabilindu-se condiţiile în care se va realiza accesul pe 

proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 

reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.  

 La solicitarea reprezentanţilor operatorilor de comunicaţii electronice, Comisia a 

luat în discuţie unele propuneri de amendare a proiectului de lege,  după cum urmează: 

 - stabilirea, de către ANCOM, a limitei maxime a tarifului aplicabil furnizorilor 

de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului, de către autorităţile administraţiei publice locale – propunere 

respinsă de către Comisie; 

 - în ceea ce priveşte autorităţile competente să emită autorizaţii de construire s-a 

considerat ca fiind oportună includerea alături de autorităţile administraţiei publice locale 

şi a altor autorităţi publice centrale cu atribuţii în domeniul emiterii de autorizaţii; 

 - s-a aprobat amendamentul referitor la dreptul ANCOM de a solicita furnizorilor 

de reţele de comunicaţii electronice şi persoanelor care controlează sau deţin elemente de 

infrastructură informaţii complete privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor 

publice de comunicaţii electronice pe care le operează şi a elementelor de infrastructură 

asociate acestora, în vederea impunerii obligaţiilor de utilizare partajată a infrastructurii. 

 Pe lângă aceste aspecte, au fost analizate şi problemele legate de relaţia 

contractuală între furnizori şi autorităţile administraţiei publice locale: 

 - s-a aprobat definirea unui termen maxim pentru încheierea contractelor de 

exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică, pentru categoria de furnizori care 

nu au încheiat astfel de contracte până la data publicării condiţiilor şi tarifelor de acces, 

de către autorităţile administraţiei publice locale. 
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- având în vedere faptul că în foarte multe judeţe din ţară şi inclusiv în municipiul 

Bucureşti autorităţile publice locale au emis hotărâri prin care au instituit taxe şi tarife pe 

metrul liniar de cablu (aerian sau subteran), fiecare dintre aceste autorităţi stabilind 

sumele de plată după bunul lor plac, fără să existe nicio justificare tehnico-economică, 

Comisia a hotărât introducerea unui amendament care să reglementeze această situaţie. 

Astfel, la expirarea termenului prevăzut pentru renegocierea sau încheierea contractelor 

de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică, se abrogă orice alte dispoziţii 

legale sau acte administrative prin care se instituie obligaţia titularilor dreptului de acces 

pe proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale de a plăti taxe, 

tarife sau impozite şi orice alte sume sau contribuţii pentru drepturi similare dreptului de 

acces, altfel decât pe baza unui contract de acces pe proprietăţi. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a hotărât, cu unanimitate 

de voturi a membrilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar prin care se propune 

aprobarea proiectului de lege, cu amendamentele formulate în cadrul Comisiei. Raportul 

preliminar a fost transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

 

2.  PL.x nr.183/2010 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Consiliul Legislativ au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă, iniţiată de domnul deputat Relu Fenechiu, are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii, astfel încât numirea conducerii Autorităţii să se realizeze de către 

Parlament, şi nu de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului, aşa cum se 

prevede în prezent. Această propunere este motivată de faptul că împotriva României s-a 
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declanşat procedura de infringement, de către Comisia Europeană, invocându-se lipsa de 

independenţă a autorităţii de reglementare.  

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a hotărât, cu majoritate de 

voturi a membrilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar prin care se propune 

aprobarea propunerii legislative. Raportul preliminar a fost transmis Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

3. Pl.x 333/2010 - În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor republicat, Biroul Permanent a trimis spre dezbatere şi avizare 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi 

participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, în scopul constituirii unui 

sistem naţional operaţional, prin armonizarea legislaţiei interne din domeniu cu 

prevederile specifice Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), în 

vederea aderării României la spaţiul Schengen. Totodată, se are în vedere crearea 

cadrului juridic necesar aplicării Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului privind înfiinţarea, 

funcţionarea şi utilizarea  Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), a 

Regulamentului CE nr.1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemul de Informaţii 

Schengen de a doua generaţie (SIS II), precum şi a Regulamentului CE nr.1986/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la 

Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în 

statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul  de lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. Avizul a fost transmis Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

PREŞEDINTE, 

                                                Relu Fenechiu 
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