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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 9 octombrie 2018 

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 9 octombrie 2018 au fost prezenți 9 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

 
1. PLx nr.432/2018 - Proiect de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în 

domeniul radiocomunicaţiilor; 
2. Diverse. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian - Subsecretar de 
stat, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) domnii Eduard Lovin - vicepreședinte și Călin Zvancea Cozan - Șef serviciul 
licențe și reglementări frecvențe radio și doamna Laura Zgonea – consilier președinte 
ANCOM. 
  

1. PLx nr.432/2018 - Proiect de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în 
domeniul radiocomunicaţiilor 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun, proiectul de Lege privind unele măsuri 
sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 27.06.2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. În conformitate 
cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Doamna Carmen Elian Subsecretar de stat la MCSI a menționat că prin acest proiect 
de act normativ se propune revizuirea cadrului juridic pentru desfăşurarea activităţii de 
control şi de sancţionare a eventualelor fapte de natură contravenţională săvârșite de  
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persoanele fizice asupra cărora există obligația legală de obținere a certificării în conformitate 
cu prevederile art.32-33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu 
modificările și completările ulterioare. Autoritatea de supraveghere și control în domeniile 
reglementate de proiectul de lege este ANCOM care acționează prin personalul de control 
împuternicit în acest scop. Proiectul de act normativ urmărește și extinderea faptelor ce pot fi 
sancționate în contextul obligațiilor stabilite prin cadrul legislativ în vigoare. Norma propusă 
stabilește două categorii de sancțiuni ce pot fi aplicate: sancțiunea principală a amenzii 
contravenționale și sancțiunea complementară a suspendării sau retragerii certificatului 
respectiv autorizației pentru cele mai grave fapte de natură contravențională. De asemenea, 
proiectul urmărește corelarea regimului sancționator cu principiul legalităţii sancţiunilor, 
reglementând într-o formă explicită și fluentă descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi 
stabilind sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea, precizând limitele 
minime şi maxime ale acesteia. În ce priveşte efectele urmărite prin adoptarea acestui act 
normativ acestea se referă, în primul rând, la o mai bună desfășurare a activităţii de control a 
personalului ce operează staţii de radiocomunicaţii, cu efecte favorabile pentru o utilizare 
eficientă a spectrului radio și, în mod similar, la o utilizare eficientă a benzilor de frecvențe 
radio în cadrul serviciului de amator, fără a se omite evitarea producerii de interferențe 
prejudiciabile. Pe de altă parte, se urmărește și abrogarea unui act normativ care nu mai 
corespunde actualității legislative.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Eduard Lovin 
vicepreședinte ANCOM pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Domnul Eduard Lovin a precizat că legea se va aplica persoanelor fizice care 
operează stații de radiocomunicații în cadrul serviciului de amator și persoanelor care 
operează staţii de radiocomunicaţii, servicii mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, 
mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigație 
interioară, precum și serviciul mobil terestru cu excepţia staţiilor de radiocomunicaţii din 
componenţa reţelelor publice mobile. ANCOM organizează periodic cursuri pentru 
certificarea persoanelor care operează astfel de stații și pentru persoane care operează o staţie 
de radiocomunicaţii în benzile de frecvenţe radio atribuite serviciului de amator.  Având în 
vedere că revizuirea cadrul legislativ primar din domeniul comunicațiilor electronice a fost 
necesar revizuirea în întregime a Hotărârii Guvernului nr.236/2006 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor în domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii. Pe de altă 
parte, Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 nu mai reflectă viziunea actuală ce se desprinde din 
atribuțiile Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM) stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.140/2012, cu 
modificările și completările ulterioare  și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus eliminarea articolului 11 din proiectul de 
lege pentru a evita paralelismul legislativ având în vedere că modul de achitare a amenzilor 
este stabilit în Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare 
a achitării amenzilor contravenţionale. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
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 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise de tehnică legislativă și 
eliminarea articolului 11. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 
 

 
2. Diverse 

  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a transmis o adresă prin care invită 
unul dintre membrii Comisiei să se alăture delegației ANCOM care participă la lucrările 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) care va avea 
loc în perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018 în Dubai - Emiratele Arabe Unite, unde 
România va candida pentru realegerea în cadrul Consiliului UIT pentru perioada 2018-2022 
ca reprezentant al Regiunii C (Europa de Este și Asia de Nord). 
 Cu unanimitate de voturi a fost desemnat să participe la acest eveniment domnul 
deputat Sorin Dan Moldovan. 
 
 
 
      Președinte, 

          Cătălin Drulă 
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