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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 

şi comunicaţiilor                    15 aprilie 2019 

                                                                                                              

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 15 aprilie 2019 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 15 aprilie 2019 au fost prezenți 10 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică 
Ionela Viorela, Popescu Venera,  Socotar Gheorghe-Dinu, Moldovan Sorin Dan, Pop 
Andrei, Zamfira Constantin-Cătălin. 
            Au fost absenţi: Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Pambuccian 
Varujan,  Petcu Toma-Florin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, 
Zainea Cornel. 
            Domnul deputat Simonis Alfred-Robert a fost înlocuit cu dl.deputat Șerban 
Ciprian-Constantin, iar dl.deputat Cornel Zainea a fost înlocuit cu dl.deputat Lucian 
Stanciu Viziteu. 
            Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.            
  
 Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 

1. PLx.217/2019 - Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciile poştale și 
supravegherii pieței echipamentelor. 

  
 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicații și Societății Informaţionale doamna Carmen Elian – Subsecretar de stat, iar 
din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM) domnul Gheorghe-Călin Svancea-Cozan - Șef serviciu.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
pentru dezbatere în fond, proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciile poştale și supravegherii 
pieței echipamentelor. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
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unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi supravegherii pieţei 
echipamentelor, în sensul în care, în cazul unora dintre contravenţiile prevăzute de actele 
normative cu incidenţă în activitatea ANCOM, contravenientul să poată achita jumătate 
din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator (iar nu jumătate din minimul 
prevăzut de lege). Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a 
adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 01.04.2019. Prin conținutul său 
normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, iar 
Guvernul susține și el adoptarea acestei inițiative legislative.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că ANCOM a transmis 
Comisiei o serie de amendamente și a dat cuvântul reprezentantului Ministerului 
Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI) pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că Guvernul a 
formulat o serie de observații la acest proiect de lege și a propus parcurgerea pe rând a 
amendamentelor transmise de ANCOM. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a întrebat reprezentantul MCSI dacă 
amendamentele trimise de ANCOM preiau observațiile Guvernului. 
 Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că la prima 
vedere ANCOM-ul prin amendamentele trimise a preluat observațiile Guvernului. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)  
pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentantul ANCOM a precizat că amendamentele formulate preiau cele mai 
multe din observațiile Guvernului. În ceea ce privește  modificarea articolului 93 alin.(3) 
din Legea audiovizualului nr.504/2002 actul de control încheiat de către ANCOM în 
condițiile Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, 
este procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, act ce 
urmează a fi atacat în condițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. Regimul juridic anterior menționat este distinct de 
actele încheiate de către Consiliul Național al Audiovizualului, for ce emite decizii de 
sancționare ce intră sub regimul juridic al Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. Referitor la completarea alineatului (4) al 
articolului 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile 
poştale, faptele comise de persoanele fizice au un grad de pericol social scăzut în raport 
de faptele ce pot fi săvârșite de către ceilalți subiecți ai normei - persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Pentru 
acest considerent, precum și datorită limitelor diferite ale pedepselor ce pot fi aplicate, 
ANCOM consideră că principiul urmărit prin Legea nr. 203/2018 nu ar trebui aplicat 
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persoanelor fizice ce intră sub auspiciile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 
privind serviciile poştale. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea 
proiectului de lege cu amendamentele propuse de ANCOM. Cu unanimitate de voturi 
proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
comunicațiilor electronice, serviciile poştale și supravegherii pieței echipamentelor a fost 
adoptat urmând a se întocmi un raport preliminar care va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Cătălin Drulă 
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