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SINTEZĂ 
 

activităţii Comisiei din 29-31 octombrie 2013 
 

           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 29-31 octombrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, 
Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan,  Daniel Iane,  Ionuţ 
Cristian Săvoiu, Varujan Pambuccian, Diniţă Ion, Iusein Ibram, Titi Holban. Au fost 
absenţi: Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Murgu Neagu, 
Dan Nica.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi din 29, 30 şi 31 octombrie 2013 s-a aflat: 
 

1. E86-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a 
comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de 
modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 şi (UE) nr. 531/2012 - COM (2013) 627. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
La dezbaterile care au avut loc pe marginea proiectului de Regulament au participat 

din partea Asociaţiei Operatorilor Mobili din România, domnul Liviu Popescu - director 
executiv, din partea ANISP domnul George Şerban – director executiv, William Liske şi 
doamna Elisabeta Grigoriu, din partea Orange România domnul Odiaţiu Dorin – director 
afaceri publice şi doamna Andreea Moldovanu – manager reglementări, din partea 
Vodafone România, domnul Mihai Tărniceanu – director reglementări şi domnul 
Sebastian Popovici, din partea Cosmote-Romtelecom domnul Răzvan Ionescu – director 
reglementări şi domnul Adrian Ionescu. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor 
operatorilor pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la acest document. 
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Reprezentanţii operatorilor au afirmat că acest proiect de Regulament a fost făcut în 
grabă şi nu au existat consultări cu industria europeană din domeniu, ceea ce a făcut ca 
unele prevederi ale acestui proiect de act normativ să ridice semne de întrebare. În opinia 
operatorilor forma actuală a propunerii de Regulament favorizează marile companii care 
nu au sediul în UE. Astfel, prin propunerea de Regulament se solicită autorităţilor de 
reglementare din statele membre ale Uniunii Europene care au impus obligaţii specifice 
de acces la reţelele de generaţie următoare (NGN) pe pieţele de gros să evalueze, cât mai 
curând posibil de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, în ce măsură este adecvat 
şi proporţional să impună în sarcina furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă 
obligaţia de a asigura terţilor furnizori un serviciu de acces virtual la reţele de generaţie 
următoare în conformitate cu parametrii stabiliţi de Comisia Europeană (serviciu 
european de acces virtual, denumit în continuare SEAV). În cazul în care o autoritate de 
reglementare găseşte ca fiind nepotrivită, în funcţie de circumstanţele naţionale, 
impunerea obligaţiei de furnizare a SEAV atunci trebuie să ofere o argumentaţie 
temeinică în acest sens. De asemenea, ori de câte ori o autoritate de reglementare 
cercetează care sunt obligaţiile specifice oportune a fi impuse în sarcina unui furnizor cu 
putere semnificativă pe o piaţă relevantă de gros, atunci aceasta ar trebui să analizeze în 
primul rând oportunitatea impunerii SEAV, justificând eventuala decizie de neimpunere a 
SEAV. În opinia operatorilor prin aplicarea prevederilor prevăzute în proiectului de 
Regulament, obligaţia de a asigura SEAV la reţele de generaţie viitoare va deveni, de 
facto, o obligaţie specifică standard, independentă de circumstanţele naţionale, adică 
inclusiv dacă în anumite state membre ale Uniunii Europene, precum ar fi chiar cazul 
României, s-ar putea ca aceasta să nu fie necesară. Implementarea art. 18 din proiectul de 
Regulament UE nu ţine cont de nevoile pieţei, nu reflectă dezvoltările diferite din statele 
membre ale Uniunii Europene şi nu stimulează investiţiile, însă poate conduce la 
distorsionarea concurenţei şi la alte consecinţe negative neprevăzute.         

O altă prevedere din propunerea de Regulament cu care operatorii nu sunt de acord  o 
reprezintă interzicerea blocării, încetinirii, degradării sau discriminării unui anumit 
conţinut, aplicaţii, servicii sau clase. Cu privire la această prevedere operatorii insistă 
pentru o flexibilitate a managementului traficului şi propun eliminarea art.23 din 
propunerea de Regulament. 

Referitor la eliminarea taxelor pentru apelurile primite în roaming acestea ar lipsi 
operatorii de banii necesari pentru  modernizarea reţelelor. 

De asemenea, operatorii telecom susţin faptul că trebuie creat un cadru juridic de 
reglementare egal între furnizorii de conţinut online şi furnizorii de comunicaţii 
electronice. Prin propunerea de Regulament se impun obligaţii numai furnizorilor de 
comunicaţii electronice, în timp ce furnizorii de conţinut online nu au nici un fel de 
obligaţii. 

La finalul dezbaterilor domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a  solicitat 
reprezentanţilor operatorilor un punctul de vedere scris cu privire la acest document. 

 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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