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Punct de vedere al MCTI la solicitările comisarului european pentru Societatea 

InformaŃională Viviane Reding privind ANRCTI 

 
Printr-o scrisoare trimisă ministrului ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei, Iuliu 
Winkler, de către comisarul european Viviane Reding, scrisoare datată 26 octombrie 
2007, Comisia Europeană solicită Ministerului ComunicaŃiilor şi Tehnologiei 
InformaŃiei (MCTI) o serie de informaŃii menite să clarifice anumite evoluŃii 
instituŃionale ce s-au derulat în România în ultima perioadă. 
 
Astfel, Comisia Europeană solicită informaŃii referitoare la OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 
134/2006 şi mai ales faŃă de amendamentele Parlamentului României la această 
ordonanŃă. Conform acestor amendamente, ANRCTI devine o autoritate publică 
autonomă în subordinea Camerei DeputaŃilor, condusă de un consiliu format din 7 
membri numiŃi de Camera DeputaŃilor pentru un mandat de 5 ani. 

 
Totodată, în scrisoarea comisarului european se solicită informaŃii privind procedura 
prin care MCTI va transmite ANRCTI anual o scrisoare ce va conŃine strategia 
Guvernului în domeniul comunicaŃiilor electronice. 
 
Privind cererile Comisiei Europene, MCTI a elaborat un răspuns detaliat care se află 
în prezent în procesul  legal de avizare. 

 
În opinia noastră, legislaŃia privind ANRCTI respectă întru totul art.3 aliniatul 2 din 
Directiva Cadru care statuează că: „Statele Membre vor garanta independenŃa 

autorităŃilor naŃionale de reglementare prin asigurarea faptului că acestea sunt 

distincte din punct de vedere juridic şi independente din punct de vedere funcŃional de 

toate organizaŃiile care furnizează reŃele, echipamente sau servicii de comunicaŃii 

electronice.” 
 
Considerăm că prevederea citată este îndeplinită în întregime, îngrijorările Comisiei 
Europene fiind fără temei. 
 
Unul dintre obiectivele majore prevăzute în Capitolul 20 al Programului de Guvernare 
– Politica în domeniul comunicaŃiilor şi tehnologiei informaŃiei – a fost crearea unei 
singure autorităŃi autonome de reglementare şi control în domeniul IT&C şi punerea 

acestei autorităŃi sub control parlamentar, care a fost solicitată de altfel chiar şi 
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de către Comisia Europeană pe tot parcursul procesului de negociere în vederea 

aderării. 
 

Scrisoarea anuală a MCTI către ANRCTI nu are, în opinia legiuitorului, decât rolul de 
a transmite, pe cale oficială, strategia Guvernului în domeniul comunicaŃiilor şi 
tehnologiei informaŃiei, urmând ca ANRCTI să decidă asupra modalităŃilor de punere 
în practică a acestei strategii. 

 
Temerile cu privire la o posibilă declanşare a unei proceduri de infringement nu sunt 
justificate, iar problemele ridicate în scrisoarea Comisiei Europene sunt pe deplin 
clarificate în răspunsul ce va fi înaintat Comisiei Europene în zilele următoare. 

 
MCTI tratează cu deplină responsabilitate problema independenŃei ANRCTI, în 
special în contextul în care preşedintele României, Traian Băsescu, a cerut 
Parlamentului României reexaminarea Legii pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă 
a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinŃarea ANRCTI.  

 
Pe parcursul procesului de reanalizare a acestui acestui act, MCTI va acorda asistenŃa 
necesară.  
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