
 1 

 
 
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 13 iunie 2017  

 
La lucrările ședinței comune a Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din 
Camera Deputaților din 13 iunie 2017  din  partea Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost prezenți 8 deputați. 

La lucrările ședinței comune au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) domnul Adrian 
Diță – președinte și domnul Ionuț Mișcoci – consilier. 

 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. Plx nr. 183/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
 

 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cristian Buican,  
președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
 
 Domnul președinte Cristian Buican președintele Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a precizat că în ședința din 6 iunie 2017 Plenul Camerei Deputaților 
a retrimis proiectul de lege Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului,  pentru reexaminare și 
întocmirea unui raport suplimentar și că domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a depus o 
serie de amendamente la acest proiect de lege. În continuare domnul președinte Cristian 
Buican a dat cuvântul domnului deputat Gheorghe – Dinu Socotar pentru a prezenta 
amendamentele. 
 Domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a menționat că după consultarea cu Grupul 
parlamentar PSD și cu, conducerea ANCOM propune amânarea dezbaterii amendamentelor 
pentru două săptămâni deoarece un s-a ajuns la un acord cu privire la demiterea conducerii 
ANCOM în cazul în care Plenul reunit al Parlamentului respinge raportul anual de activitate 
al ANCOM. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a specificat că nu este de acord cu amânarea și propune dezbaterea 
amendamentelor în această ședință având în vedere faptul că acest proiect de lege a fost 
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retrimis din Plenul Camerei Deputaților la comisii fără motivare. De asemenea, în ședința 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 8 iunie 2017 s-a mai 
cerut o dată amânarea dezbaterii amendamentelor pentru data de astăzi iar mâine 14 iunie 
2017 se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final, Camera Deputaților 
fiind prima Cameră sesizată. Mai mult pentru a organiza ședința de astăzi s-a făcut o 
solicitare Biroului permanent al Camerei Deputaților de a lucra în paralel cu lucrările 
Plenului tocmai pentru a finaliza raportul suplimentar astfel încât proiectul de lege să nu 
treacă de prima Cameră prin adoptare tacită. 
 Domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a menționat că Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este autoritate publică 
autonomă sub control parlamentar și consideră că acest control parlamentar este foarte slab. 
Se dorește un mecanism mai eficient de control parlamentar și se poartă discuții cu, 
conducerea ANCOM pentru a cădea de acord asupra acestui mecanism. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că Parlamentul adoptă legi, iar ANCOM 
este sub control parlamentar. Astfel, nu se negociază cu, conducerea ANCOM legile sau 
mecanismul de control parlamentar.  
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a menționat că propunerea domnului deputat 
Gheorghe – Dinu Socotar a fost înțeleasă greșit. Domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a 
propus amânarea dezbaterilor ca urmare a hotărârii luate în Grupul parlamentar PSD de a cere 
Plenului Camerei Deputaților prelungirea termenului constituțional pentru dezbatere și vot 
final, respectiv amânarea termenului de depunere a raportului suplimentar cu două săptămâni. 
 Domnul președinte Cristian Buican președintele Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a supus la vot propunerea domnului deputat Gheorghe – Dinu 
Socotar de amânare a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. Cu 18 voturi pentru și 5 
voturi împotrivă propunerea a adoptată. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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