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SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 22 decembrie 2005 
 
La lucrările Comisiei din 22 decembrie 2005 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Răzvan Petrică Bobeanu, Mihaela Monica Ştirbu, Ioan 
Ghişe, Daciana Octavia Sârbu, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Alexandru Mănăstireanu, 
Valeriu Alexandru Ungureanu şi au fost absenţi următorii deputaţi: Cristian Valeriu Buzea, 
Attila Kovacs şi Ovidiu Ioan Silaghi. Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte 
Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2005 
pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA între 
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, 
semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 - aviz 
2. Întâlnire cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi S.N. 
Romtelecom S.A. 

La şedinţă au participat ca invitaţi: din partea MCTI - dl. secretar de stat Aurel Neţin,  
din partea ANRC - dl. preşedinte Dan Georgescu, dna. vicepreşedinte Alexandrina Hârţan, dl. 
director Radu Tudorache, iar din partea S.N. Romtelecom S.A.: dl. director general adjunct 
Efstratios Angelinos, dl. director Harm Aben, dl. Răzvan Ionescu şi dl. Cătălin Dima. 

1. Prin adresa nr.663/16.11.2005, Biroul permanent a trimis Comisiei spre dezbatere 
şi avizare, în regim de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 
milioane dolari SUA între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului “Economia 
bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005. Potrivit prevederilor art.64 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au examinat proiectul de lege şi în urma dezbaterilor au hotărât cu unanimitate 
de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament 
la art.4 din ordonanţă pentru detalierea utilizării fondurilor de la bugetul de stat. 
 2. Ca urmare a şedinţei din data de 14.12.2005, dnii deputaţi Dorin Liviu Nistoran şi 
Vladimir Alexandru Mănăstireanu au prezentat Comisiei un raport cu privire la procesul de 
stabilire a tarifelor de interconectare şi a diferendului dintre Romtelecom şi ANRC. 
 În urma discuţiilor care au avut loc la 15 şi 20.12.2005, reprezentanţii Comisiei au 
identificat 3 aspecte asupra cărora ANRC şi Romtelecom nu au căzut de acord în cadrul 
procesului de reconciliere: 
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a) Modelul hibrid propus de consultantul ANRC este contestat de Romtelecom pe 
motiv că nu reflectă corect costurile, nu sunt explicitate „codările” şi se consideră 
că acesta conţine „bug”-uri. 

b) Datele introduse în model sunt considerate nerealiste de către Romtelecom, care 
are o versiune proprie de „input”-uri, neacceptată de ANRC 

c) Întregul proces de reconciliere a celor două modele este considerat netransparent 
de către Romtelecom şi în contradicţie cu metodologia de reconciliere elaborată 
de ANRC, Romtelecom neavând acces la Raportul de Reconciliere. 

Reprezentanţii ANRC şi Romtelecom au fost de acord că cele trei puncte sunt 
relevante în diferendul care există între ele şi că aceste aspecte nu îşi pot găsi deocamdată o 
rezolvare în această etapă. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul acestei întâlniri, membrii Comisiei au hotărât 
reluarea discuţiilor cu cele două părţi la începutul anului 2006. 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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