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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor             06-07 mai 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  06-07 mai 2009 

 

La lucrările Comisiei din data de 06-07 mai 2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei 

Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Pambuccian Varujan. Domnul deputat Merka Adrian-Miroslav l-a reprezentat, pe baza 

unei delegaţii, pe domnul deputat Ibram Iusein. A fost absent domnul deputat Dan Nica - 

ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme şi de 

domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

1. PL.x 47/2009 - proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii; 

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

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

În şedinţa din data de 06.05.2009, la solicitarea doamnei deputat Liana Dumitrescu, 

membrii Comisiei au aprobat propunerea domnului vicepreşedinte Valerian Vreme de a 

introduce pe ordinea de zi un nou punct privind înfiinţarea Subcomisiei pentru spaţiu.  

În urma dezbaterilor, în conformitate cu art.46 lit. e) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor 
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prezenţi, propunerea Biroului comisiei referitoare la constituirea Subcomisiei pentru spaţiu, 

în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniul spaţiului cosmic. 

Din subcomisia pentru spaţiu fac parte următorii deputaţi: Liana Dumitrescu – 

preşedinte; Viorel Arion – vicepreşedinte; Mircea Cazan – secretar; Adrian Bădulescu – 

membru; Petru Farago – membru. 

PLx nr.47/2009 - În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii. 

Proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii a fost avizat favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Obiectul acestei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului este înfiinţarea unei noi instituţii 

publice în subordinea Guvernului, prin desfiinţarea ANRCTI, care să deţină atribuţii lărgite în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei.  

 În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de Lege pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii, pe considerentul că în momentul de faţă este în vigoare OUG 

nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, autoritate care funcţionează sub control parlamentar, în conformitate cu 

cerinţele transmise Guvernului României de către Comisia Europeană. 

 PLx nr.48/2009 - În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.211/2008 pentru modificarea OUG 

nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii. 

Proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.211/2008 pentru modificarea OUG 

nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii a fost avizat 

favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Această ordonanţă de urgenţă a Guvernului are ca obiect stabilirea modalităţii în care 

se face transmiterea personalului şi a infrastructurii asociate funcţiei de administrare şi 

gestionare la nivel naţional a domeniilor .ro şi .eu de la Institutul de Cercetare - Dezvoltare în 

Informatică – ICI Bucureşti către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii. 
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În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 

proiectului de Lege pentru respingerea OUG nr.211/2008 pentru modificarea OUG 

nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii pe considerentul că 

reglementarea a rămas fără obiect, având în vedere faptul că a fost aprobat proiectul de Lege 

pentru respingerea OUG nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Comunicaţii, prin care administrarea domeniilor .ro şi .eu a fost transferată Autorităţii 

Naţionale pentru Comunicaţii. În susţinere, s-a ţinut cont şi de faptul că în momentul de faţă 

sunt în vigoare prevederile OUG nr.22/2009, prin care se abrogă OUG nr.106/2008. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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