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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 28 februarie – 1 martie 2006 
 
La lucrările Comisiei din 28.02.-01.03.2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Attila Kovacs, Răzvan Petrică 
Bobeanu, Mihaela Monica Ştirbu, Ioan Ghişe, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Alexandru 
Mănăstireanu, Valeriu Alexandru Ungureanu şi au fost absenţi dna. deputat Daciana Octavia 
Sârbu şi dl. deputat Ovidiu Ioan Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte 
Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.3/2006 pentru modificarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 - aviz 
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.304/2003 privind serviciul 
universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice – PL.X 95/2006 – raport 

La şedinţa din 28 februarie au participat ca invitaţi din partea MCTI: dl. secretar de 
stat Florin Bejan şi dna. Laura Riteş. 
 1.  Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002. Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 
din 28.02.2006. Ţinând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, în urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 2. Biroul permanent a trimis spre dezbatere în fond propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr.304/2003 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire 
la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice – PL.X 95/2006.  

Dl. preşedinte V. Pambuccian a dat cuvântul dlui. secretar de stat F. Bejan care a 
precizat că Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal a fost implementată în totalitate 
prin Legea nr.304/2003 şi prin urmare ANRC are obligaţia de a asigura că informaţiile din 
Anexa II din directivă sunt puse în mod corespunzător la dispoziţia utilizatorilor finali, iar nu 
doar atribuţia de a încuraja, pe bază de recomandări, publicarea acestor informaţii, aşa cum se 
prevede în propunerea legislativă. 
 Dl. deputat I. Ghişe a propus în consecinţă respectarea prevederilor Directivei şi 
respingerea propunerii legislative. Dl. preşedinte V. Pambuccian a suspus la vot această 
propunere, iar rezultatul votului a fost următorul: 6 voturi împotrivă, 4 voturi pentru şi o 
abţinere. În consecinţă, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi a celor 
prezenţi.  
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 Întrucât termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 martie, s-a hotărât 
aşteptarea avizului din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a eventualelor 
amendamente, înainte de redactarea raportului. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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