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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      01-02 aprilie 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  01-02 aprilie 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei 

Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, 

Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Relu 

Fenechiu, Dan Nica. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

 

1. PL-X 47/2009 - Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii; 

2. PL-x 48/2009 - Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr.211/2008 pentru 

modificarea OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii; 

3. PL-x 135/2009 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Comunicaţii ca autoritatea publică autonomă sub control parlamentar; 

4. PL-x 204/2009 - Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Au fost prezentate membrilor comisiei amendamentele la Proiectul de lege pentru 

aprobarea OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii. 

Amendamentele propuse de dl. deputat Ibram Iusein au în vedere următoarele aspecte: 
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- modificări aduse OUG 22/2009 în sensul eliminării referirilor la activităţi legate de 

tehnologia informaţiei, modificarea funcţiei de reprezentare în sensul precizării că această 

funcţie se referă la ANCOM  ca autoritate de reglementare şi nu ca autoritate de stat; 

- modificarea mecanismului de numire a conducerii: înfiinţarea unui consiliu de 

conducere format din 5 membri dintre care se aleg preşedintele şi vicepreşedintele. Consiliul 

se propune de către grupurile parlamentare, se validează în comisiile de specialitate ale celor 

două camere şi se aprobă de plenul celor două camere reunite.  

Amendamentele propuse de domnii deputaţi Korodi Attila şi  Farago Petru se referă la 

modificarea mecanismului de numire a conducerii ANCOM: 1 preşedinte şi 4 vicepreşedinţi 

propuşi de către grupurile parlamentare, validaţi de către comisia de specialitate şi aprobaţi de 

plenul celor două camere reunite. 

Propunerile vor fi analizate de către membrii comisiei prin studiu individual şi vor fi 

supuse aprobării în una din şedinţele din săptămâna care urmează. 

Celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi analizate după aprobarea Proiectului de 

lege pentru aprobarea OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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