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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 18  martie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 18 martie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Murgu Neagu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea 
Cazan, Diniţă Ion, Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Ciolacu Ion-Marcel, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Titi Holban, Dan Nica, Ion Şcheau. 

 
Pe ordinea de zi din 18 martie 2014 s-a aflat: 
 

1. Plx.108/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 
septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Cătălin 

Marinescu, preşedinte ANCOM şi doamna Alina Şumudică, expert ANCOM.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere şi întocmirea unui raport 
comun,  cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 
2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil prezenta propunere legislativă, Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative, iar Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 25.02.2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.154 din 28 septembrie 
2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, în sensul 
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introducerii, la art.4, a condiţiei obţinerii acordului titularului dreptului de administrare, 
concesiune, închiriere sau folosinţă a unui imobil proprietate publică, pentru accesul 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului Cătălin 
Marinescu, preşedintele ANCOM pentru a expune punctul de vedere a instituţiei pe care 
o conduce. 
 Domnul Cătălin Marinescu a precizat că ANCOM susţine punctul de vedere al 
Guvernului de respingere a propunerii legislative deoarece actualele prevederi ale Legii 
nr. 154/2012 acoperă situaţiile ridicate de iniţiator . 

În urma dezbaterilor propunerii legislative, membrii Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice, din următoarele considerente: 
 Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice acoperă situaţiile ridicate de iniţiator, astfel, la art. 4, 6 şi 8 sunt 
prevăzute condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau 
privată, precum şi procedura de urmat în vederea exercitării dreptului de acces pe 
proprietatea publică; 

 obţinerea acordului titularilor dreptului de administrare, de concesiune, închiriere 
sau de folosinţă cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publică este 
reglementată de art.13 alin.(1) din Legea nr.154/2012, unde contractul încheiat în 
forma autentică între furnizorii de reţele de comunicaţii electronice şi titularul 
dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului, reprezintă tocmai 
acordul de voinţă al părţilor cu privire la exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică. 

 în ceea ce priveşte existenţa unui hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract 
între părţi, această posibilitate este deja prevăzută la art.14 alin.(1) şi (2) care 
prevăd că, în situaţia în care părţile nu pot încheia un contract în termen de două 
luni de la data primirii cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea 
publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre părţi 
se poate adresa instanţei competente, care poate pronunţa o hotărâre care ţine loc 
de contract între părţi. 

 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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