
 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei          PL.X. 92/16.03.2005 
 şi Comunicaţiilor 

 
RAPORT ÎNLOCUITOR 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005  
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 

privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor  
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond în vederea examinării şi  întocmirii raportului, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea 
alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, PL.X. 
92/16.03.2005. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele din partea Consiliului Legislativ şi Comisiei juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 abrogă alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.591/2002, deoarece este în 
contradicţie cu prevederile art.15 lit.a) din Legea nr.90/2001, prin care primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii 
organelor de specialitate din subordinea Guvernului. 

În şedinţa din data de 24.03.2005 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a aprobat cu majoritatea de voturi a 
membrilor prezenţi proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 

În şedinţa Camerei Deputaţilor din 21.11.2005, plenul Camerei a decis retrimiterea proiectului de lege la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în temeiul prevederilor art. 104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a reluat dezbaterile în şedinţa din data de 12.04.2006 şi a propus 
admiterea proiectului de lege, cu modificări. 

Întrucât prin Decizia Curţii Constituţionale nr.258/14.03.2006, publicată în Monitorul oficial nr. 341/17.04.2006, Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 a fost declarată neconstituţională, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 05.06.2006, plenul Camerei 
a retrimis proiectul de lege spre Comisie, solicitându-se totodată un punct de vedere Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În şedinţa din 12.09.2006 a fost analizat punctul de vedere transmis Biroului Permanent de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi în care se arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 şi-a încetat efectele ca urmare a declarării ei ca fiind 
neconstituţională, iar termenul de 45 de zile prevăzut la art. 147 alin.(1) din Constituţia României, republicată, s-a împlinit la 
01.06.2006 şi în consecinţă proiectul de lege a rămas fără obiect. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, întrucât modifică prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.591/2002, care are caracter organic. 
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat: din partea Guvernului: dna. Laura Riteş (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei) şi dna. vicepreşedinte 
Alexandrina Hîrţan (Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii). 

 
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 16 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
 
5. Senatul a adoptat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea 

alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor în şedinţa 
din data de 14 martie 2005. 

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian    Valeriu Ungureanu 
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