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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 18-20 octombrie 2016 

 
           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 18, 19 și 20 octombrie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, 
Drăgușanu  Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Titi 
Holban, Daniel Iane,  Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. PLx  nr.426/2016 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil; 

2. PLx nr.434/2016 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor; 

3. PLx nr.435/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică 
terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional; 

4. Plx nr.446/2016 - Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni 
publice de internet. 

 
 Ședința a fost condusă de domnul deputat Ionuț Cristian Săvoiu – vicepreședinte 
al comisiei. 

 
1. PLx  nr.426/2016 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
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comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (PLx 
nr.426/2016). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.182/2000, în 
sensul introducerii unor noi alineate în vederea asigurării şi stabilirii modului de ţinere a 
evidenţei centralizate a bunurilor culturale mobile clasate, prin intermediul programului 
DOCPAT - program de evidenţă computerizată finanţat de Ministerul Culturii şi realizat 
de către Institutul Naţional al Patrimoniului, instituţie aflată în subordinea Ministerului 
Culturii. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. Senatul a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 5 octombrie 2016. 

Prin conținutul și obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul 
de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a 
acestuia.  

 
2. PLx nr.434/2016 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea efectuării plăţii 

contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), din 
bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 Având în vedere faptul că avizele de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu au sosit încă s-a propus amânarea pentru o 
săptămână a proiectului de lege. 
 

3. PLx nr.435/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor 
măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică 
terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional 

 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene 
prevăzute la art.1 alin.(1) şi (3), respectiv la art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și 
implementarea serviciilor multimedia la nivel național, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.345/2015, până la data de 31 decembrie 2019. Prorogarea acestor termene este 
necesară în vederea continuităţii accesului la serviciile publice de televiziune ce se 



transmit prin intermediul antenelor terestre, în format analogic, garantându-se astfel 
accesul la informaţia radiodifuzată pentru românii din afara granițelor. 
 Măsurile propuse a fi adoptate prevăd extinderea perioadei în care este posibilă 
continuarea emisiei terestre în banda 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)] 
pentru posturile publice de televiziune în vederea finalizării procesului de implementare a 
televiziunii digitale terestre. Continuarea emisiei în această bandă de frecvențe radio este 
posibilă în comparație cu banda 470-862 MHz [UHF (ultra high frequency), în anumite 
condiţii, așa cum de altfel este reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
18/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015. 
 Din punctul de vedere al măsurilor propuse, prin proiect nu se aduce atingere 
tratatului a fost ratificat, textul stabilind o serie de măsuri ce trebuie avute în vedere fie 
pentru continuarea emisiei, fie pentru încetarea imediată a acesteia în cazul în care sunt 
produse interferențe inacceptabile stațiilor de radiocomunicații ce utilizează spectrul 
radio în conformitate cu angajamentele internaționale la care România este parte. 
           În urma dezbaterilor pe marginea acestui proiecte de lege s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenți trimiterea către Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a unui raport preliminar de adoptare a proiectului de lege. 
 

4. Plx nr.446/2016 - Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni 
publice de internet 
 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ 
care să permită accesul liber la conexiuni publice de internet a tuturor cetăţenilor români, 
în spaţiile publice de pe teritoriul ţării, impunând autorităţilor locale şi operatorilor de 
telefonie mobilă anumite obligaţii. 
 Organizațiile cu statut de utilitate publică, instituțiile de interes public și 
autoritățile administrației publice locale, în domeniul administrat de acestea și în zonele 
turistice din unitatea teritorială aflată în administrare, au obligația să asigure internet 
gratuit, cu acces neîntrerupt, prin contractarea unui agent economic ce servește drept 
provider. Totodată unitățile de administrație publică vor asigura accesul gratuit 
persoanelor la internet, în interiorul și în perimetrul fiecărei clădiri deținute de acestea. 
De asemenea, operatorii de telefonie mobilă vor trebui să asigure tuturor clienților în mod 
gratuit, un pachet minim lunar de 500 de MB trafic de internet pe mobil. 
 Având în vedere faptul că avizele de la Comisia pentru industrii şi servicii și 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu au sosit, s-a propus amânarea pentru o 
săptămână a propunerii legislative. 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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