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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor                                 06-07 octombrie  2009 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 06 şi 07 octombrie  2009 

 

La lucrările Comisiei din  06 şi 07 octombrie 2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Constantin Chirilă, Viorel Arion, 

Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan.  

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1.  Întâlnire cu Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu privire la 

politica şi strategia MCSI, în special privind îndeplinirea obiectivelor sumate la începutul 

mandatului, la măsurile avute în vedere în scopul încurajării industriei de software, precum şi 

discuţii despre stadiul proiectului de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice, avându-se în vedere angajamentul de promovare a legii în regim de 

urgenţă pe care reprezentanţii Comisiei împreună cu cei ai ministerului şi l-au asumat în 

cadrul întâlnirii cu exponenţii pieţei de comunicaţii din 12 mai 2009. 

2. Întâlnire cu Preşedintele ANCOM cu privire la politica de salarizare a 

specialiştilor din cadrul ANCOM, în vederea definirii strategiei optime privind încurajarea 

stabilităţii acestora, în contextul recomandărilor privind reducerea de cheltuieli în instituţiile 

statului. 

3. Diverse 
 

La discuţii au participat: domnul Marius Fecioru, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi domnul Cătălin Marinescu, 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
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Domnul secretar de stat Marius Fecioru a adus la cunoştinţă membrilor comisiei faptul 

că pentru reglementarea regimului infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 

ministerul a pregătit o ordonanţă de urgenţă pentru care nu s-a primit aviz favorabil din partea 

Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în sensul promovării acestui proiect în regim de 

urgenţă. Având în vedere necesitatea urgentării promovării acestui act normativ, absolut 

necesar în cadrul activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice fapt 

convenit şi în cadrul întâlnirii cu exponenţii pieţei de comunicaţii din 12 mai 2009, domnul 

preşedinte Relu Fenechiu a revenit asupra celor hotărâte la acea dată şi anume ca această 

reglementare să fie promovată sub forma unei propuneri legislative. Membrii comisiei au 

aprobat iniţierea acestei propuneri legislative. Domnul secretar de stat a asigurat comisia că 

va trimite de urgenţă proiectul pentru a putea fi depus. 

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte Relu Fenechiu a solicitat 

punctul de vedere al domnului Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM. 

Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a menţionat că nefiind la curent cu ultima 

versiune a Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu poate 

să se pronunţe în acest moment dar recunoaşte că nivelul de salarizare al angajaţilor ANCOM 

este mai mic decât cel al angajaţilor firmelor din sectorul privat, din domeniul comunicaţiilor 

electronice. Având în vedere că, pentru viitorul apropiat, firmele din sectorul privat duc o 

politică de scădere a salariilor în timp ce ANCOM dacă ar intra sub incidenţa acestei legi ar 

menţine salariile până în anul 2012 ar putea să se ajungă la un echilibru şi specialiştii nu ar 

mai fi tentaţi să migreze. Concluzia a fost că momentan această lege nu pune în pericol 

angajaţii ANCOM. 

Domnul preşedinte Cătălin Marinescu a supus atenţiei comisiei faptul că în acest 

moment Proiectul de lege privind modificarea Legii audiovizualului este blocat în Senat ceea 

ce afectează implementarea prevederilor Directivei 2007/65/CE  - Directiva serviciilor media 

audiovizuale. Având în vedere faptul că statele membre sunt obligate să pună în aplicare 

dispoziţiile legislative şi administrative până la data de 19 decembrie 2009,  domnul 

preşedinte Cătălin Marinescu solicită comisiei să se implice în demersul de a emite o 

propunere legislativă care să reglementeze problemele tehnice legate de implementarea 

acestei directive. Datorită necesităţii urgentării transpunerii prevederilor directivei, membrii 

comisiei au aprobat în unanimitate această propunere. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 


