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La lucrările Comisiei din 22, 23 şi 24 martie 2005 au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 
pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind 
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 
2. Discuţii privind amendarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei -  dl. Secretar de stat Florin Bejan şi dna. Laura Riteş, din partea 
Ministerului Integrării Europene - dna. expert Secu Doina – Claudia  şi din partea Cancelariei 
Primului Ministru - dl. secretar de stat Vasile Rusu şi dl. director Dragoş Condrea. 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 
fost sesizată în fond în vederea examinării şi întocmirii raportului, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 pentru 
abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicaţiilor, PL.X. 92/16.03.2005. 

În şedinţa din data de 14.03.2005 Senatul a respins proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, prin neântrunirea numărului necesar de voturi pentru adoptarea acestei legi, 
care are caracter organic. 

Reprezentanţii Guvernului au motivat necesitatea iniţierii OUG nr. 11/2005 prin 
contradicţia cu prevederile art.15 lit.a) din Legea nr.90/2001, prin care primul-ministru 
numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea 
Guvernului, ceea ce era limitat prin prevederile alin.(2) ale art. 38 din OUG nr.79/2002.  

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a adus la cunoştinţa comisiei faptul că prevederile OUG 
nr.79/2002 au fost negociate şi puse de acord cu Uniunea Europeană în procesul de închidere 
a negocierilor privind capitolul 19 şi orice modificare a acestora necesită un aviz din partea 
Uniunii Europene şi în consecinţă solicită un punct de vedere al Ministerului Integrării 
Europene. Totodată consideră că aceste modificări sunt un atac la independenţa autorităţilor 
de reglementare înfiinţate în domeniul comunicaţiilor şi energiei. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian consideră că atât soluţia iniţială, cât şi cea propusă prin 
ordonanţă este greşită, deoarece independenţa acestei autorităţi poate fi garantată numai prin 
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plasarea acesteia sub control parlamentar şi propune totodată aprobarea prin lege a ordonanţei 
de urgenţă în forma iniţiată de Guvern, având în vedere că şi-a produs deja efectele. 

În şedinţa din 23 martie Ministerul Integrării Europene a prezentat o notă prin care se 
arată că Directiva 2002/21 conţine prevederi explicite privind asigurarea independenţei 
autorităţii de reglementare prin faptul că aceasta trebuie să fie independentă în vederea 
asigurării imparţialităţii deciziilor acesteia. Directiva nu conţine prevederi explicite privind 
modalităţile de numire sau schimbare din funcţie a conducătorilor autorităţilor. 

În final, proiectul de Lege a fost aprobat cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi 
în forma adoptată de Senat. 

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi Comisia a hotărât reluarea discuţiilor în şedinţele 
următoare. 

 
PREŞEDINTE,             SECRETAR, 
 
dr.  Varujan Pambuccian            Răzvan Bobeanu 

 


