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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din 20 decembrie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 20 decembrie 2008  au fost prezenţi Fenechiu Relu, 
Vreme Valerian, Zoicaş Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel 
Florin Serghei, Bădulescu Adrian, Cazan Mircea Vasile, Farago Petru, Pambuccian 
Varujan. A fost absent dl deputat Dan Nica. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 
1. Audierea domnului Gabriel Sandu pentru funcţia de ministru al 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; 
 

Dl. preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul domnului Gabriel Sandu  care a 
prezentat succint intenţiile cu privire la măsurile preconizate în vederea transpunerii în 
practică a programului de guvernare in domeniul comunicaţiilor şi societăţii 
informaţionale. 

Astfel, dl. Gabriel Sandu a subliniat că din punct de vedere politic acestui 
minister nu i s-a acordat importanţa cuvenită comparativ cu celelalte state membre din 
Uniunea Europeană. Având în vedere că legislaţia care reglementează activitatea 
ministerului nu a susţinut suficient funcţionarea corespunzătoare a acestuia, forţa 
ministerului în guvern a fost limitată, existând şi o insuficientă alocare bugetară. 

Referitor la cadrul instituţional din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei, este necesară revizuirea legislaţiei. Se vor stabili clar atribuţiile Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii în vederea eliminării suprapunerilor cu alte autorităţi 
publice. De asemenea, a propus susţinerea proiectelor de e-guvernare coordonate de 
Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale şi înfiinţarea unui Comitet 
interministerial pentru ca societatea informaţională să devină o prioritate a Guvernului. 
Referitor la institutele naţionale de cercetare din domeniul IT&C (Institutul Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare în Informatică şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în 
Comunicaţii) a propus restructurarea şi clarificarea atribuţiilor având în vedere faptul că 
unele activităţi au fost preluate de alte instituţii.  

Dl. preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul membrilor comisiei pentru a adresa 
întrebări dlui. Gabriel Sandu. 
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Dl. deputat Varujan Pambuccian a considerat că pentru administrarea 
domeniului .ro există două variante: să fie preluată de ANC în considerarea faptului că 
reprezintă o resursă limitată sau să fie gestionată de un ONG profesional.  

Dl. deputat Mircea Cazan a solicitat clarificări privind sprijinul ministerului în 
încasarea sumelor restante aferente prestaţiilor radio şi tv, poziţia ministerului în 
negocierea contractului colectiv de muncă, precum şi poziţia ministerului privind 
proiectele de migrare de la tehnologia analogică la cea digitală şi implementarea 
tehnologiei WiMax. 

Dl. Gabriel Sandu a precizat că va iniţia un dialog cu instituţiile în cauză în 
vederea deblocării sumelor restante, va participa la negocierea contractului colectiv de 
muncă şi va urmări modificarea procedurilor privind acordarea licenţelor. 

Dl. deputat Matei Brătianu a precizat că există un protocol încheiat cu toate cele 
trei partide (PSD, PDL şi PNL) prin care s-a convenit înfiinţarea unui post de secretar 
de stat la nivelul ministerului cu atribuţii directe în domeniul poştei, iar dl. Gabriel 
Sandu a dat asigurări că va face demersurile necesare modificării organigramei în 
consecinţă. 

Dl. deputat Viorel Arion s-a interesat de poziţia ministerului faţă de societăţile 
din coordonarea ministerului la care statul este acţionar. Dl. Gabriel Sandu a spus că va 
analiza valoarea acţiunilor deţinute de stat în aceste societăţi în această perioadă şi va 
lua măsuri pentru eficientizarea activităţii în vederea creşterii valorii acestor acţiuni.  

Dl. preşedinte Relu Fenechiu a concluzionat că posturile de ministru sunt 
ocupate pe criterii politice şi calităţile manageriale sunt cele care primează în acest caz. 
Dl preşedinte a exprimat disponibilitatea comisiei de a colabora şi sprijini ministerul în 
iniţiativele de reglementare a domeniului. 

Având în vedere cele discutate, membrii comisiei au hotărât cu 9 voturi pentru   
(Vreme Valerian, Zoicaş Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel 
Florin Serghei, Bădulescu Adrian, Farago Petru, Pambuccian Varujan)  şi 2 împotrivă 
(Fenechiu Relu, Cazan Mircea Vasile) avizarea favorabilă a domnului Gabriel Sandu 
pentru funcţia de ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

 
 
 

    PREŞEDINTE, 
 
            Relu  FENECHIU 
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