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 La lucrările Comisiei din data de 2 noiembrie 2004 au fost prezenţi 13 deputaţi. 

La lucrările Comisiei din data de 3 noiembrie 2004 au fost prezenţi 12 deputaţi.  
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind reorganizarea 

Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 
 

La analiza proiectului de lege au participat reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei: dna ministru Adriana Ţicău şi dl. secretar de stat Eugen Dogariu şi din 
partea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnoloiga Informaţiei dl. director Ioan 
Cordoş şi dl. director Ştefan Coman.  

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului 
Legislativ, Comisiei pentru industrii şi servicii  şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Prezenta lege stabileşte statutul juridic al IGCTI ca instituţie publică autonomă în 
subordinea Guvernului, precum şi atribuţiile acestei instituţii rezultate în urma reorganizării. 
Structura instituţională astfel rezultată urmăreşte conformarea cu normele comunitare în domeniu, 
prin faptul că este creată o autoritate care preia atribuţiile de administrare a spectrului de 
frecvenţe radio – resursă strategică naţională limitată – de la Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei Din aceste considerente, Comisia propune plenului aprobarea proiectului 
de lege cu amendamente. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. în conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia (Anexă - cap. I, pct. 15: spectre de frecvenţă şi reţelele de transport şi de 
distribuţie de telecomunicaţii). 

Pentru respectarea Constituţiei, la propunerea dlor deputaţi V. Pambuccian şi V. Popescu, 
Comisia aprobă definirea IGCTI ca instituţie publică autonomă. 
 La art.2 s-au reordonat şi modificat unele definiţii pentru concordanţă cu terminologia 
tehnică, şi s-au introdus  definiţii noi preluate din cele două HG menţionate la alin.(2) care se 
elimină, şi s-a hotărât înlocuirea termenului de “radioelectric” cu “radio”. 
 La propunerea dlui deputat A. Sassu în art. 4 se elimină alin. (2) – (5) deoarece fac 
obiectul reglementărilor secundare; şi se elimină pe tot parcursul legii caracterul normativ al 
deciziilor preşedintelui, deoarece IGCTI nu e autoritate de reglementare. 
 La art. 6 alin.(2) prin modificare se dă Guvernului atribuţia de a hotărî organizarea şi 
funcţionarea IGCTI, şi nu preşedintelui acestuia. 
 La propunerea dlui. deputat A. Sassu, lit. a) a art. 7 s-a modificat astfel: “sumele încasate 
de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvenţe radio pentru utilizarea acestuia”. De 
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asemenea, lit. j) a fost completată cu referirea la Legea 608/2001, iar lit. k) introduce veniturile 
rezultate din certificarea semnăturii electronice.  
 Pentru corelare cu Legea nr. 500/2002, la propunerea dlui. deputat A. Sassu, la art. 8 alin. 
(1) bugetul anual de venituri şi cheltuieli al IGCTI se aprobă de către preşedintele acestuia în 
condiţiile art. 16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 La art.12 pentru corelare cu rolul IGCTI, se introduc atribuţiile de supraveghere şi control 
a respectării de către utilizatorii frecvenţelor radio a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, 
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi licenţelor de emisie, precum şi cea de operare la nivel 
naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii publice 
destinate guvernării prin mijloace electronice. 
 Art. 13 se elimină la propunerea dnei deputat Mona Muscă şi dnilor deputaţi A. Sassu şi 
V. Pambuccian, deoarece o parte din prevederile din acest articol se regăsesc în funcţiile şi 
atribuţiile IGCTI, iar celelelte sunt specifice MCTI şi C N A. 

La art. 14, au fost aduse unele modificări din raţiuni de corelare cu cele intervenite pe 
parcursul proiectului de lege, iar pct. 2, 10, 13, 14, 18, 21-29 se elimină deoarece nu puteau face 
obiectul activităţii IGCTI, pentru că aceste atribuţii sunt îndeplinite de alte instituţii ale 
administraţiei centrale. La propunerea dlui deputat V. Pambuccian, deoarece se creează un 
monopol pentru serviciile publice prin mijloace electronice şi pentru a da posibilitatea 
administraţiei centrale de a avea semnătură electronică emisă de un furnizor propriu pct. 31 se 
elimină iar pct. 32 se reformulează dând posibilitatea IGCTI de a furniza semnătură electronică 
extinsă bazată pe un certificat calificat pentru administraţia publică centrală şi de a asigura 
recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazată pe 
un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

În afara amendamentelor de mai sus, care au fost aprobate cu majoritatea de voturi a 
membrilor prezenţi, următoarele amendamente au fost respinse: 

La art. 2 alin.(1) a fost respins amendamentul propus de Comisia pentru industrii şi 
servicii privind definirea serviciului de radioastronomie, deoarece termenul de radioastronomie a 
fost eliminat lege, fiind inclus în noţiunea largă de unde radio. 

Toate amendamentele propuse de dnii deputaţi A. Sassu şi V. Pambuccian referitoare la 
administrarea şi monitorizarea întregului spectru de frecvenţe radio (inclusiv frecvenţele 
guvernamentale) au fost respinse, deoarece conform strategiei naţionale în domeniu, OG 79/2002 
prevede ca frecvenţele guvernamentale să fie monitorizate de STS şi MAN. 

Dna deputat Mona Muscă a propus eliminarea art. 7 alin.(1) lit.a) cu motivaţia că tariful, 
conform definiţiei DEX, este “Suma de bani fixată pentru anumite prestaţii de serviciu, pentru o 
muncă depusă, pentru vânzarea anumitor articole, transporturi de mărfuri şi de persoane, etc., 
respectiv o listă cuprinzând preţurile unitare sau specifice pentru furnituri, servicii (publice) şi 
condiţiile stabilite pentru aplicarea lor”. Spectrul de frecvenţe radioelectrice este totalitatea 
frecvenţelor destinate comunicaţiilor radioelectrice, care se constituie într-o resursă naţională 
(limitată) pe care statul este singurul în măsură să o concesioneze diverşilor utilizatori. În aceste 
condiţii tariful de la art. 7 alin.(1) pct.a) nu se justifică nereprezentând contravaloarea nici unei 
prestaţii, mai ales prin destinaţia dată la alin. (7) ca venituri proprii, cu titlu permanent, la 
dispoziţia IGCTI. Singura destinaţie posibilă este vărsarea la bugetul de stat sub forma de taxă 
(pentru utilizarea unor resurse publice) stabilită prin lege. Amendamentul a fost respins deoarece 
lit. a) a art. 7 alin.(1) a fost reformulată renunţându-se la noţiunea de tarif, deoarece aceste sume 
reprezintă în fapt o chirie, care se poate face venit la bugetul administratorului conform Legii nr. 
500/2002. 

De asemenea, pe tot parcursul legii au fost respinse amendamentele propuse de Comisia 
pentru industrii şi servicii prin care IGCTI putea emite decizii cu caracter normativ, deoarece 
această instituţie nu este autoritate de reglementare în domeniu. 
 
  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

Varujan Pambuccian                Ştefan Baban 


