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La lucrările Comisiei din 17 - 19 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Ungureanu, Ioan Ghişe, Ibram 
Iusein, Attila Kovacs, Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir Mănăstireanu, şi au fost absenţi Cătălin 
Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina Micşunica Dreţcanu, Monica Mihaela Ştirbu, Gabriel William 
Brînză, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. Şedinţa Comisiei a 
fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Memoriu adresat de S.C. Telemobil S.A. către 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi dnii. Vasile Ene şi Silviu Nedelcu din partea 
S.C. Telemobil S.A. 

S.C. Telemobil S.A. s-a adresat Comisiei cu un memoriu referitor la practica Consiliului 
Naţional al Audiovizualului de a interzice de la difuzare în mod repetat spoturile radio şi TV care 
promovează serviciile companiei şi solicită verificarea modului în care CNA îşi exercită 
atribuţiile fixate prin lege 

În decursul acestui an, societăţii i-au fost interzise 5 spoturi TV şi mai multe spoturi 
radio, apreciindu-se pentru diverse motive că acestea ar fi ilegale, adoptându-se decizii cu efecte 
imediate de oprire de la difuzare a reclamelor, comunicate numai radiodifuzorilor. Deciziile nu 
au fost adoptate la sesizarea consumatorilor sau a reprezentanţilor societăţii civile, ci la sesizarea 
unor societăţi concurente. Datorită faptului că CNA nu comunică agentului economic incriminat 
eventualele nereguli ale spoturilor de promovare a serviciilor sale şi nici nu desfăşoară o acţiune 
de control în cadrul căreia să fie sancţionaţi radiodifuzorii sau agentul economic, ci pur şi simplu 
se emit adrese de interdicţie care se emit staţiilor radio şi TV, societatea în cauză nu are 
cunoştinţă imediat de hotărârea luată şi nici poate ataca această decizie întrucât nu i se adresează 
direct şi nu se poate constitui parte întru-un eventual litigiu. Necomunicarea aspectului considerat 
„ilegal” poate duce la modificări repetate ale spotului, cu costuri semnificative, inclusiv datorate 
întârzierii promovării pe piaţă a serviciului ce face obiectul acestor spoturi.  

Dl. preşedinte V. Pambuccian consideră că este necesară organizarea unei întâlniri la care 
să participe CNA, ANRC, principalii operatori de comunicaţii şi reprezentanţi ai Comisiei de 
cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru a se analiza modul de aplicare a legislaţiei 
privind publicitatea şi a se studia oportunitatea unei eventuale modificări legislative. 

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a apreciat că în cazul în care această întâlnire nu va face 
să dispară suspiciunea de defavorizare a S.C. Telemobil S.A. se poate avea în vedere 
înfiinţarea unei comisii de anchetă care să analizeze activitatea CNA în acest domeniu. 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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