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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 27-28 februarie 2007
La lucrările comisiei din 27 - 28 februarie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Ungureanu, Ibram Iusein,
Dorin Liviu Nistoran şi Vladimir Mănăstireanu şi au fost absenţi Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf, Gabriel William Brînză, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, 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 (PLx 817/2006) – raport
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind
constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
(PLx 975/2006) – aviz
La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dna. Cristina Pruteanu (MCTI), dl.
preşedinte Dan Georgescu, dna. vicepreşedinte Alexandrina Hîrţan şi dl. Ion Rogalski
(ANRCTI) şi dl. vicepreşedinte Gabriel Mocanu (IGCTI).
Comisia a analizat art. IV al OUG nr. 70/2006 referitor la modificarea Legii
nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice.
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Pentru evidenţierea faptului că este vorba despre un serviciu de comunicaţii
electronice pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii de comunicaţii
electronice, a fost modificată definiţia serviciului de telefonie destinat publicului.
Alineatul (4) al articolului 6 a fost modificat în sensul stabilirii obligaţiei de a furniza
informaţii despre abonaţii proprii numai în sarcina operatorilor. La litera a) a alineatului (3)
din articolul 10 s-a precizat că facturarea detaliată se face la cerere, gratuit sau contra cost,
pentru corelare cu prevederile Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Pentru corelare cu Directiva 2002/22/EC privind serviciul universal, s-a precizat că
alineatul (1) al articolului 22 se referă la puncte terminale aflate la locaţii fixe.
Pentru corelare cu regimul sancţionator stabilit în celelalte legi din domeniul
comunicaţiilor electronice, a fost adoptat amendamentul dlui. deputat Dan Nica referitor la
eşalonarea sancţiunilor în funcţie de gravitatea faptei.
Deoarece nivelul de dezvoltare a concurenţei în piaţa comunicaţiilor electronice la
sfârşitul anului 2006, comparativ cu anul 2003, nu mai justifică un control prealabil de către
ANRC al tarifelor cu amănuntul ale Romtelecom, dnii. deputaţi Dan Nica şi V. Mănăstireanu
au propus abrogarea art.38 din Legea nr.304/2003.
Întrucât durata mandatului conducerii IGCTI nu era determinat în timp şi nu erau
precizate condiţiile de revocare, comisia a aprobat un amendament prin care se modifică
Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, stabilindu-se acelaşi mecanism de revocare ca şi în cazul conducerii
ANRCTI şi o durată a mandatului de 5 ani.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a supus atenţiei comisiei adresa prin care Vodafone
România S.A. solicită acordarea prin lege a dreptului operatorilor de a realiza o bază de date
a clienţilor răi-platnici, pe modelul birourilor de credit şi a propus un amendament în acest
sens în cuprinsul Legii nr.304/2003. În urma discuţiilor purtate în cadrul comisiei, s-a hotărât
invitarea Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
pentru consultare asupra acestui aspect.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

dr. V. Pambuccian

Valeriu Ungureanu
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