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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 6 – 7 decembrie 2006 
 
La lucrările Comisiei din 6 – 7 decembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Monica Mihaela Ştirbu, Valeriu 
Ungureanu, Ioan Ghişe, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir 
Mănăstireanu şi au fost absenţi Gabriel William Brînză, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Doina 
Micşunica Dreţcanu, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana Vălean. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi al serviciilor poştale – raport  

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului – aviz 
La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Florin Bejan şi dna. 

Cristina Pruteanu (MCTI), dnii. Gabriel Mocanu, Remus Dragomir şi Călin Zvancea-Cozan 
(IGCTI), dl. Marian Alecu (COSMOTE România), dl. Mihai Tărniceanu (Vodafone 
România), dl. Gabriel Dogaru (Orange România), dl. Gheorghe Şerban (ANISP), dl. Tiberiu 
Gându (AOTR), dl. Constantin Harasim (ACC), dnii. Cătălin Dima, Răzvan Ionescu şi Harm 
Aben (Romtelecom S.A.). 

1. În şedinţa din data de 7 decembrie Comisia a organizat o întâlnire cu reprezentanţii 
instituţiilor şi ai asociaţiilor furnizorilor de servicii din domeniul comunicaţiilor electronice, 
precum şi ai principalilor operatori de telefonie pentru a-şi prezenta punctul de vedere asupra 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006. 

Dl. secretar de stat Florin Bejan a considerat că pentru tariful de monitorizare ar fi 
necesară stabilirea unei limite superioare de către o altă instituţie decât ANRC, care este 
beneficiara sumelor încasate şi în acest sens, a apreciat că prin trecerea ANRC sub control 
parlamentar s-ar evita situaţia actuală. Referitor la serviciul universal, a considerat că 
modalităţile de implementare ar trebui să fie atribuţia ministerului, întrucât face parte din 
sfera politicilor guvernamentale. Totodată a apreciat că actuala abordare a ANRC de folosire 
a telecentrelor pentru implementarea serviciului universal nu e în spiritul directivei europene. 

Reprezentanţii IGCTI au înaintat comisiei un material cu propuneri de modificare a 
textului OUG nr.70/2006, în sensul utilizării noţiunilor de „spectru de frecvenţe 
radioelectrice” şi „atribuire” în cuprinsul OUG nr.79/2002 şi a unor precizări privind 
acordarea şi cesionarea licenţelor. 

Reprezentanţii Romtelecom au solicitat abrogarea art. 38 din Legea nr.304/2003, 
apreciind că faţă de nivelul de dezvoltare a concurentei în piaţa comunicaţiilor electronice la 
sfârşitul anului 2006, comparativ cu anul 2003, nu se mai justifica un control prealabil de 
către ANRC al tarifelor cu amănuntul ale Romtelecom, întrucât ANRC sau Consiliul 
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Concurenţei pot exercita un control ulterior, în cazul în care ar exista bănuieli de abuz de 
poziţie dominantă. Referitor la tariful de monitorizare perceput de ANRC, au susţinut 
colectarea tarifului de monitorizare de la toţi operatorii, indiferent de nivelul cifrei de afaceri, 
şi propune reducerea nivelului maxim al acestuia la o valoare de cel mult 0.1% din cifra de 
afaceri a fiecărui operator, dar nu mai mult de 1 milion Euro pe an. 

Reprezentantul Vodafone a solicitat eliminarea art. 481 alin.(8) şi din OUG nr. 
79/2002 cu privire la exceptarea de la plata tarifului de monitorizare a furnizorilor care nu se 
încadrează într-un plafon de cifră de afaceri stabilită anual de către ANRC şi a art.591 care  
exceptează posibilitatea transmiterii unei justificări din partea furnizorului notificat. Referitor 
la Legea nr. 304/2003 s-a solicitat eliminarea dreptului altor persoane decât furnizorii de 
servicii de telefonie de a transmite informaţii cu caracter personal privind abonaţii, către 
furnizorul de serviciu  universal responsabil cu punerea la dispoziţie a registrului unic privind 
abonaţii sau a serviciului unic de informaţii abonaţi. 

Reprezentantul Orange a considerat că toţi furnizorii de comunicaţii electronice ar 
trebui să plătească tariful de monitorizare pentru a se elimina discriminările, iar cuantumul 
acestuia să fie redus de la 0,5% la 0,2%, deoarece cifra de afaceri globală a companiilor din 
industrie a crescut substanţial comparativ cu anul 2003 când a fost stabilit acest procent. 
Referitor la serviciul universal, a solicitat transpunerea corectă a directivei în sensul obligării 
operatorilor de a realiza o informare corespunzătoare a utilizatorilor finali şi nu a transmiterii 
informaţiilor către ANRC în vederea publicării de către aceasta pe pagina sa de Internet. 
Această observaţie a fost susţinută şi de reprezentantul ANISP. 

Reprezentantul Cosmote a apreciat că tariful de monitorizare acoperă unele servicii 
stabilite subiectiv de către ANRC şi a propus eliminarea discriminării privind plata acestuia. 

Reprezentantul AOTR a susţinut punctul de vedere al Vodafone şi a propus în plus 
modificarea OUG nr. 79/2002 în sensul oferirii posibilităţii ca operatorii sancţionaţi cu 
retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice să cesioneze 
licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice precum şi cele de numerotaţie către alţi 
operatori autorizaţi, în scopul asigurării continuităţii serviciilor către utilizatorii finali, şi 
eliminării art. 131 din OUG 70/2006 care în forma actuală ridică un obstacol birocratic inutil. 

Membrii comisiei au solicitat transmiterea acestor puncte de vedere în scris pentru a fi 
luate în discuţie în cadrul dezbaterii pe articole a proiectului de lege. 

2. Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au solicitat un punct de 
vedere reprezentantului ACC în vederea întocmirii avizului. 

 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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