
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                          15-17  februarie 2011 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 15-17 februarie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 15-17 

februarie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Viorel Arion, Mircea 

Cazan, Valerian Vreme.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Ordinea de zi a Comisiei a fost următoarea: 

1.  PL.x. 6/2011 - Proiect de Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei 

Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007 – raport; 

2. Studiu asupra armonizării legislaţiei naţionale cu noul cadru european în domeniul 

comunicaţiilor electronice. 

 

1.   PL.x. 6/2011 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată 

în fond spre dezbatere cu proiectul de Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei 

Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată. 
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Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 

Consiliul Legislativ au avizat favorabil proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Actelor Finale ale 

Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007. Prin aceste acte se 

urmăreşte definirea unor benzi de frecvenţe suplimentare pentru comunicaţiile internaţionale 

la punct fix şi mobil, revizuirea reglementărilor internaţionale referitoare la serviciul maritim 

mobil, în vederea armonizării cu noile tehnologii de comunicaţii maritime, stabilirea de noi 

alocări pentru serviciul aeronautic mobil, precum şi utilizarea şi dezvoltarea serviciilor prin 

satelit privind explorarea Pământului.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de lege.  

 

2. În anul 2009, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2009/136/CE de 

modificare a Directivei 2002/222/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu 

privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice şi Regulamentului (CE) nr.2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile 

naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, 

precum şi Directiva 2009/140/CE de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru 

de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE 

privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi 

interconectarea acestora, şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de 

comunicaţii electronice.  

Termenul limită pentru armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul comunicaţiilor 

electronice, prin transpunerea prevederilor celor două directive, este 25 mai 2011. 

 Pentru aprofundarea noilor reglementări în vederea modificării legislaţiei naţionale, 

membrii Comisiei au parcurs documentaţia pusă la dispoziţie, prin studiu individual.  

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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