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Bucureşti,

şi comunicaţiilor
19 martie 2019
SINTEZA
activităţii Comisiei din 19 martie 2019

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din
data de 19 martie 2019 au fost prezenți 13 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică
Ionela Viorela, Popescu Pavel, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Moldovan Sorin Dan,
Socotar Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin, Zainea Cornel. Domnul deputat
Apjok Norbert a fost înlocuit de domnul deputat Farago Petru, domnul deputat Simonis
Alfred-Robert a fost înlocuit de doamna deputat Teiș Alina și domnul deputat
Sămărtinean Cornel-Mircea a fost înlocuit de domnul deputat Adrian Mihăiță Todoran.
Au fost absenţi: Popescu Mariana-Venera, Anton Anton, Petcu Toma-Florin.
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-au aflat:
1. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
2. PLx nr.55/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
3. PLx.82/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor
mobile ale organismelor din sectorul public;
4. PLx nr.68/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
5. Diverse.
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului
Comunicații și Societății Informaţionale doamna Carmen Elian – Subsecretar de stat, din
partea Ministerului Afacerilor Interne domul Mihai Valentin Bobescu – Subsecretar de
stat și domnul Grecu Răzvan – director general adjunct, din partea Ministerului
Finanțelor Publice domnul Adrian Popescu– director general, domnul Chioreanu Florin –
consilier, domnul Dan Buzdugă – expert, domnul Marinescu Gheorghe - Șef serviciu,
domnul Cristian Dincă –expert și doamna Rodica Cristu – consilier, din partea
Ministerului Culturii și Identității Naționale domnul Ion Ardeal Ieremia – Secretar de
stat, din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
(ANCOM) domnul Marius Săceanu – director Direcția juridică, din partea Asociației
Operatorilor Mobili din România (AOMR) domnul Mihai Constantin - director executiv,
domnul Borbely Karoly – director relații publice Telekom, domnul Odiațiu Dorin –
director Orange România și domnul Mihai Tărniceanu – manager Vodafone, din partea
Asociației Române a Băncilor domnul Florin Dănescu – președinte executiv și doamna
Gabriela Folcuț - director executiv, din partea Asociaţiei Române a Concesionarilor
Offshore din Marea Neagră (ARCOMN) domnul Dan Roșu – director executiv, și
doamna Oana Ijdelea – expert, din partea Asociației Producătorilor de Materiale pentru
Construcții doamna Stelea Niculina – director tehnic, iar din partea Federației Patronale
din Industria Materialelor de Construcții "PATROMAT " doamna Mărginean Anca –
director executiv.
1. PLx nr.93/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și
bănci, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru muncă
și protecție socială și au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Camera Deputaţilor este
Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa
legislativă în şedinţa din 4 martie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa
legislativă cu observații și propuneri, iar Consiliul Economic și Social a avizat
nefavorabil inițiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Prin proiect
se propune: înfiinţarea Fondului de Dezvoltare si Investiţii, aprobarea Programului de
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finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, aprobarea
Programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor”, acordarea unei alocaţii pe
persoană, suportată de la bugetul de stat, în scopul stimulării îmbunătăţirii condiţiilor de
habitat şi de alimentaţie, în cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, instituirea unei taxe pe
activele instituţiilor financiar bancare, numeroase intervenţii legislative, modificări şi
completări a peste 25 de acte normative, care reglementează diverse domenii sociale salarizare, investiţii etc. De asemenea, OUG nr.114/2018 aduce modificări cu impact
semnificativ în domeniul comunicațiilor electronice, respectiv: în vederea acordării
licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție
competitivă sau comparativă, valorile minime sunt stabilite la 2%, respectiv 4% din cifra
de afaceri, în funcție de tipul benzii de frecvență radio; prelungirea perioadei de
valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție
este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență în cuantum de 4%
din cifra de afaceri, din anul precedent prelungirii, înmulțită cu numărul de ani pentru
care se acordă licența; în cazul utilizării de frecvențe radio fără licență sau după expirarea
perioadei de valabilitate, se calculează penalități pentru fiecare zi de utilizare fără licență,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, reprezentând 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul
ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicații electronice. Au fost aduse
modificări și Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii electronice în sensul introducerii de noi amenzi impuse
furnizorilor de servicii de telecomunicații, pentru realizarea de lucrări fără autorizație de
construire (Amendă Specială), în valoare de până la 10% din cifra de afaceri anuală a
acestora.
Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a propus, având în vedere complexitatea
ordonanței, ca reprezentanții pieței de telecomunicații să-și expună punctul de vedere și
să prezinte eventualele amendamente urmând ca într-o ședință următoare membrii
comisiei să dezbată prevederile actului normativ.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, Comisia
Europeană a transmis Guvernului României o scrisoare - avertisment prin care își
exprimă îngrijorarea față de efectele Ordonanței 114/2018 asupra stabilității financiare a
României, asupra capacității României de a finanța investiții pe termen lung, asupra
dezvoltării pieței de capital dar și asupra eficienței politicii monetare.
Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat reprezentantul Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) dacă ANCOM-ului i-a
fost solicitat un aviz pe această ordonanță de urgență și dacă autoritatea a dat acest aviz.
Reprezentantul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații (ANCOM) domnul Marius Săceanu a menționat că a fost solicitat ANCOMului un aviz dar că autoritatea nu a dat nici un aviz.
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Domnul deputat Varujan Pambuccian a întrebat reprezentanții Guvernului dacă sa realizat un studiu de impact cu privire la efectele măsurilor introduse de OUG 114/2018
în ceea ce privește dezvoltarea sectorului de telecomunicații și dacă da care este impactul.
Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice nu au răspuns la întrebarea
domnului deputat Varujan Pambuccian, iar reprezentanții Asociației Operatorilor Mobili
din România (AOMR) au menționat că au comandat un studiu de impact dar că acest
studiu nu este încă definitivat.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților
Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR).
Reprezentanții Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) au
menționat că au transmis Guvernului și Parlamentului un document de poziție cu privire
la prevederile OUG 114/2018.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI).
Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că în prezent la
MCSI au loc consultări cu reprezentanții industriei telecom și ANCOM în vederea
modificării prevederilor OUG 114/2018 prin formularea de amendamente care vor fi
transmise comisiei în vederea dezbaterii.
Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a propus amânarea cu două săptămâni a
dezbaterii acestui act normativ pentru a centraliza toate propunerile de modificare.
Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea domnului deputat
Dinu Gheorghe Socotar. Cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere propunerea
domnului deputat a fost aprobată.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a anunțat că punctele 2-4 se
amână.
5.Diverse.
Grupul parlamentar PSD a solicitat înlocuirea domnului deputat Simonis AlfredRobert din funcția de secretar al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor
cu domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar. Cu unanimitate de voturi solicitarea Grupului
parlamentar PSD a fost aprobată.

PREȘEDINTE,

Cătălin Drulă
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