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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 12 şi 13 martie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 12 şi 13 martie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Daniel Iane, Josif Moldovan. 
 

Pe ordinea de zi din 12 şi 13 martie 2014 s-au aflat: 
 

1. Vizită de lucru la sediul Direcţiei Regionale Cluj  a ANCOM în cadrul căreia au 
fost prezentate activitatea şi echipamentele din dotarea Direcţiei Regionale Cluj ; 

2. Întâlnire cu reprezentanţii Cluj IT Cluster; 
3. Discuţii pe marginea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice. 
 

1. În cadrul vizitei la sediul Direcţiei Regionale Cluj a ANCOM au fost prezentate 
activitatea de control, monitorizare şi autorizare desfăsurată de către această direcţie 
precum şi autospeciale ce înglobează terminale de măsură, scanere 2G şi 3G conectate la 
antene exterioare, receptor GPS şi un computer pe care rulează un soft specializat în 
achiziţie şi prelucrări de date pentru verificarea respectării condiţiilor de acoperire 
impuse prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea unor reţele 
publice şi de servicii de comunicaţii mobile IMT. 

 
2. Cluj Innovation City este un proiect de dezvoltare urbană care concentrează cea 

mai mare parte a companiilor de IT din regiune şi care, prin serviciile complementare pe 
care le integrează va crea locuri de muncă cu impact major atât la nivel regional, cât şi 
naţional.  Acest mix de funcţionalităţi, asigură o dezvoltare durabilă pentru regiune şi 
aduce o serie de beneficii economice şi sociale. 

Obiectivul strategic al proiectului Cluj Innovation City este de a concentra 
capitalurile internaţionale pentru stimularea şi dezvoltarea de proiecte şi tehnologii 
inovative în domeniul IT, într-un mediu de lucru atractiv şi creativ. Proiectul include 
dezvoltarea de spaţii de birouri, laboratoare de cercetare şi săli de curs, spaţii publice, 
unităţi de învăţământ preuniversitar, dar şi unităţi hoteliere, restaurante şi cafenele, plus 
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serviciile necesare pentru funcţionarea unei astfel de platforme de afaceri şi dezvoltare în 
domeniul IT.  

Despre Cluj IT Innovation Cluster  
Cluj IT este o asociere de tip cluster compusă din organizaţii active în domeniul 

tehnologiei informaţiilor: companii furnizoare de servicii şi soluţii software, instituţii din 
sectorul academic, organisme publice locale şi centrale. Clusterul este constituit sub 
forma unei organizaţii non-guvernamentale, având ca membri fondatori 23 de companii 
private, două instituţii de învăţământ superior, Universitatea Tehnică şi Universitatea 
Babeş-Bolyai, şase instituţii publice şi alte organizaţii catalizatoare.  

Construit pe modelul Silicon Valley, ''Cluj IT Innovation Cluster" are ca scop 
transformarea Clujului într-un important centru al cercetării şi dezvoltării IT. Clusterul 
Cluj IT reuneşte 36 de membri fondatori : firme din domeniul IT, universităţi din Cluj, 
institute de cercetare şi autorităţi publice şi urmăreşte, printre altele, creşterea capacităţii 
de cercetare-dezvoltare şi stimularea cooperării între instituţii de cercetare-dezvoltare şi 
inovare şi întreprinderi. 

Obiectivele sunt: 
 Consolidarea poziţiei pe piaţă şi stimularea exporturilor prin comutarea accentului 

de la dezvoltarea de software şi outsourcing spre construirea de produse 
inovatoare; 

 Construirea unui lanţ de structuri integrate pe o verticală care permite dezvoltarea 
de produse complexe; 

 Dezvoltarea unor instrumente care pot sprijini procesele eficiente de partajare a 
resurselor între membrii clusterului; 

 Facilitarea finanţării proiectelor de cercetare şi dezvoltare, fie prin investiţii 
private, fie prin parteneriate public-private; 

 Creşterea numărului de resurse umane înalt calificate prin consolidarea 
colaborării cu instituţiile de învăţământ şi obţinerea unor rezultate mai bune din 
investiţiile de formare; 

 Creşterea gradului de implicare a companiilor IT din Cluj în proiecte 
internaionale de anvergură prin extinderea reţelei de parteneri. 

În cadrul întâlnii cu reprezentanţii Asociaţiei Cluj IT aceştia au cerut sprijin pentru 
modificarea legii privind parteneriatul public – privat, precum şi modificări în legislaţia 
fiscală. 
 

3. Discuţii pe marginea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice. 

 Principalele aspecte care determină probleme în procesul de aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr.154/2012 vizează, în principal, tarifele aplicabile pentru exercitarea dreptului de 
acces pe proprietăţi, stabilirea condiţiilor în care se realizează dreptul de acces pe 



proprietatea publică, regimul aplicabil proiectelor de instalare de infrastructură  şi 
disciplina în construcţii. 

Modalitatea privind stabilirea, în practică, de către regiile autonome şi instituţiile 
publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice 
alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imibilelor proprietate publică a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale a tarifelor aplicabile pentru exercitarea 
dreptului de acces pe proprietăţi a determinat o serie de discrepanţe în ceea ce priveşte 
cuantumul acestor tarife (existând cazuri în care situaţii similare sau chiar identice au 
rezultat tarife diferite, unele dintre acestea fiind excesive). Pentru a remedia acest lucru 
trebuie stabilite la nivel legislativ a unor criterii de calcul a acestor tarife care să limiteze 
eventualele abuzuri în procesul de stabilire a acestora. 

Una dintre problemele practice semnalate de către furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi este 
determinată de dispoziţiile art.13 alin.(1) din Legea nr. 154/2012, care stabilesc, cu o 
singură excepţie, obligativitatea încheierii în formă autentică a contractului de acces pe 
proprietatea publică sau privată. În acest sens, se impune revizuirea prevederilor legale 
referitoare la obligativitatea formei autentice a contractului de acces pe proprietăţi ca şi 
condiţie fără de care titularul dreptului de acces nu îşi poate exercita dreptul. 

Totodată, o serie de probleme ridică şi dispoziţiile alin. (3) ale aceluiaşi articol, care 
prevăd că prin contractul încheiat de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
cu titularul dreptului de proprietate ori de administraţie asupra imibilului sau, în cazul 
impbilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, vor fi stabilite 
condiţii nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii, fără să fie indicat un set minim al 
elementelor care trebuie să se regăsească în aceste contracte. De asemenea, este oportună 
analiza posibilităţii de reglementare a unor criterii minime privind aprecierea eventualelor 
limitări tehnice referitoare la exercitarea dreptului de acces pe proprietate, astfel încât 
dispoziţiile art.6 alin. (2) lit.d) să îşi găsească o aplicabilitate unitară. 

Aplicarea în practică a prevederilor art.10 din Legea nr.154/2012 ridică unele 
probleme determinate de formulare neclară a textului legal. Astfel, în ceea ce priveşte 
referirea la „proiecte de instalare de infrastructură” în cadrul art.10 alin. (2) este necesară 
clarificarea faptului că această sintagmă are în vedere proiectele de instalare de 
infrastructură realizare de către autorităţile publice, nefiind luate în calcul şi iniţiativele 
exclusiv private. 

De asemenea, o modificare omportantă ar trebui să vizeze şi eztinderea aplicabilităţii 
dispoziţiilor art.21 şi art 22 din Legea nr.154/2012 care reglementează modalitatea de 
impunere a obligaţiei de utilizare partajată a unei infrastructuri sau a unor elemente de 
infrastructură, la situaţiile prevăzute de art.10. respectiv în cazul proiectelor de instalare 
de infrastructură realizate din fonduri publice. 

 
            PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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