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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                 6–8 martie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din  6 – 8 martie 2012 

 

La şedinţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 6 şi 

7 martie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Florin 

Serghei Anghel, Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, 

Arion Viorel, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei 

Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru. La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor din ziua de 8 martie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, 

Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian 

Varujan, Arion Viorel, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan 

Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Gheorghe Zoicaş. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

şi a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 6 martie 2012 au fost conduse de domnul 

deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul 

deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 

1. Cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice (Plx nr.229/2010), solicitată de Preşedintele României; 

2. Studiu asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru 

anul 2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale. 
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1. Cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice (Plx nr.229/2010), solicitată de Preşedintele României. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. 

(9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările  

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul 

său, legea face parte din categoria legilor ordinare.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Cererea de reexaminare în 

şedinţa din 23 martie 2011. 

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare instituirea regimului 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, stabilindu-se condiţiile în care se va 

realiza accesul pe  proprietatea publică sau privată în vedere instalării, întreţinerii, înlocuirii 

sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susţinerii acestora, precum şi unele măsuri privind constituirea de reţele de comunicaţii 

electronice. 

În data de 20 februarie 2012 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au depus raporul comun de admitere a Cererii 

de reexaminare şi de adoptare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice, cu amendamente admise şi respinse. 

În conformitate cu art.135, alin (21) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aşa cum a 

fost modificat şi completat prin H.C.D. nr. 14/2010 privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, raportul se distribuie deputaţilor, care pot depune, în 

termen de 7 zile, amendamente cu privire la propunerile formulate de comisii, după care 

comisiile întocmesc un raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare în termen de 5 zile de 

la împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor.  

Având în vedere faptul că nu au fost depuse amendamente la raportul comun până la 

împlinirea termenului prevăzut, respectiv 28 februarie 2012, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 

hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) a membrilor prezenţi, în şedinţa comună 

din 6 martie 2012, să se supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de 

înlocuire, de menţinere a raportului de admitere a cererii de reexaminare şi de adoptare a 

Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, în forma prezentată 

în anexele la raport, cu amendamente admise şi respinse. 
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2. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi 

situaţia privind acţiunile multianuale. 

În data de 28 februarie 2012 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au fost sesizate 

de către Birourile permanente reunite ale celor două camere, cu Proiectul Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale, în 

vederea întocmirii unui aviz comun.  

În conformitate cu dispoziţiile art.14, alin. (3) din OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin Hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei 

economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 

realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2012. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din 

venituri proprii. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 

ANCOM se reportează anul următor. 

 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli 

reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite. 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia 

privind acţiunile multianuale se află, în prezent, în studiu, urmând ca dezbaterile pe marginea 

acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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