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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 27-29 septembrie 2016 

 
           La lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 27, 28 și 29 septembrie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, 
Drăgușanu  Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Titi 
Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015; 
2. Comunicarea CE: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului 

electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor 
europene - COM (2016) 320; 

3. Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
Platforma online și piața unică digitală; oportunități și provocări pentru 
Europa – COM (2016) 288.  
 

1. Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015 
           Ședința a fost condusă de domnul deputat Ionuț Cristian Săvoiu – 
vicepreședinte al comisiei. 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii 
din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri permanente 
reunite în şedinţa comună din data de 25 aprilie 2016, pentru a dezbate şi întocmi 
raportul comun asupra Raportului   de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015. 
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 La analiza Raportului de activitate au participat, din partea ANCOM: 
domnul Cătălin Marinescu – preşedinte, domnul Eduard Lovin – director, Direcția 
Executivă Reglementare, domnul Cristin Popa – director executiv, Direcția 
Executivă Monitorizare și Control,  Direcţia Executivă Administrare Spectru 
Radio şi Numerotaţie și doamna Alina Șumudică - expert. 

            Domnul vicepreședinte Ionuț Cristian Săvoiu a dat cuvântul domnului Cătălin 
Marinescu – preşedinte ANCOM pentru a prezenta Raportul de activitate pe anul 2015 al 
instituției pe care o conduce. 
             Domnul președinte Cătălin Marinescu a făcut o scurtă prezentare a    Raportului 
de activitate pe anul 2015 al ANCOM. 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din 
România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor 
limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.  
Obiectivele strategice ale activității ANCOM în 2015 au fost, în primul rând, 
îmbunătățirea performanțelor rețelelor de comunicații electronice, creşterea utilizării 
serviciilor de acces la internet în bandă largă, optimizarea utilizării resurselor limitate ale 
statului aflate în administrarea ANCOM, creșterea beneficiilor și libertății de alegere 
pentru utilizatorii de comunicații și stimularea dezvoltării pieței serviciilor poștale. 
 În scopul îndeplinirii acestor obiective, planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 
2015, a inclus acțiuni și proiecte precum: continuarea demersurilor de implementare a 
legii infrastructurii, proiectul multianual de realizare a inventarului naţional al reţelelor 
publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora, 
revizuirea piețelor relevante în ceea ce privește serviciile de linii închiriate - segmente 
terminale. Pe direcţia administrării eficiente a spectrului radio, planul a prevăzut 
organizarea licitației de alocare în banda de frecvențe 3,4-3,8 GHz și licitația pentru 
multiplexurile naționale rămase nealocate și pentru multiplexurile regionale și locale. 
  Pentru anul 2015 ANCOM și-a planificat o campanie de control pentru a verifica 
respectarea de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, 
a obligațiilor minime pe care aceștia trebuie să le insereze în contractele încheiate cu 
utilizatorii  finaliști o campanie de verificare a respectării obligațiilor de informare a 
utilizatorilor finali de către furnizorii serviciilor de comunicații electronice. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună plenului celor două Camere 
reunite aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2015. 

 
2. Comunicarea CE: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului 

electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor 
europene - COM (2016) 320 



 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 16.06.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de 
opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu : 
O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în 
beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene – COM (2016) 320.  
           Comisia Europeană a prezentat un plan alcătuit din trei piloni, având drept obiectiv 
stimularea comerțului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin asigurarea 
unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile și mai eficiente, precum și prin 
promovarea încrederii consumatorilor ca urmare a îmbunătățirii protecției și a aplicării 
legii.  

           Comisia propune o serie de acte legislative pentru a se asigura că acei consumatori 
care doresc să achiziționeze produse și servicii într-o altă țară din UE, fie online, fie în 
persoană, nu sunt discriminați din punct de vedere al accesului la prețuri, al vânzărilor 
sau al condițiilor de plată, cu excepția cazului în care acest lucru poate fi justificat în mod 
obiectiv din motive precum TVA-ul sau anumite dispoziții juridice de interes public. 

          În cazul încălcărilor drepturilor consumatorilor la nivelul UE, Comisia va putea să 
coordoneze acțiuni comune împreună cu autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a 
pune capăt acestor practici. Astfel, se va garanta o protecție mai rapidă a consumatorilor, 
permițând statelor membre și întreprinderilor să economisească timp și resurse. 

           Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: O abordare 
cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul 
cetățenilor și întreprinderilor europene – COM (2016) 320 și în urma dezbaterilor au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei 
comunicări. 
 

3.   Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: 
Platforma online și piața unică digitală; oportunități și provocări pentru 
Europa – COM (2016) 288 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 16.06.2016, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de 
opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu:“ 
Platforma online și piața unică digitală; oportunități și provocări pentru Europa” – 
COM (2016) 288.  
 Platformele online au un rol major în ceea ce privește inovarea și dezvoltarea 
pieței unice digitale. Acestea au revoluționat accesul la informații și au crescut eficiența 



multor piețe printr-o mai bună conectare a cumpărătorilor și a vânzătorilor de bunuri și 
servicii. Deși există unele platforme online care au înregistrat un număr record de 
utilizatori la nivel mondial și care s-au extins continuu în noi sectoare economice, încă 
mai există numeroase oportunități pentru lansarea unor platforme europene competitive. 
În ceea ce privește asigurarea competitivității viitoare la nivel mondial cea mai 
importantă provocare cu care se confruntă UE astăzi este reprezentată de stimularea 
efectivă a inovării în aceste domenii și în același timp, de protejarea adecvată a 
intereselor legitime ale consumatorilor și ale altor utilizatori. 
 Comunicarea își propune să evidențieze principalele probleme identificate în 
evaluarea platformelor online și prezintă poziția Comisiei în ceea ce privește atât 
oportunitățile de inovare aduse de platformele online, cât și provocările în materie de 
reglementare pe care le prezintă acestea și de a defini abordarea pe care Comisia o adoptă 
pentru a susține dezvoltarea continuă a platformelor online în Europa. 
             Respectarea de către industrie a legislației aplicabile a UE și eficiența măsurilor 
voluntare adoptate pentru a menține încrederea portofoliului de utilizatori va reprezenta 
un element-cheie în abordarea provocărilor identificate în prezenta evaluare. 
 Comisia solicită tuturor autorităților publice și părților interesate implicate, și mai 
ales statelor membre și Parlamentului European, să susțină această abordare astfel încât 
UE să își asume pe deplin acest viitor digital, păstrând totodată valorile comune proprii. 

 Comisia va sprijini eforturile întreprinderilor și ale părților interesate în ceea ce 
privește auto- și coreglementarea, pentru a se asigura că această abordare va continua să 
fie flexibilă și actuală.  

            Poziţia României 

 România salută lansarea Comunicării referitoare la platformele online și susține 
obiectivele de asigurarea a condițiilor cadru adecvate și a mediului corespunzător de 
dezvoltare continuă a platformelor online în Europa, având în vedere faptul că aspectele 
specifice ale acestora aduc o varietate de beneficii importante economiei și societății 
digitale, lărgesc sfera de alegere a consumatorilor, contribuind la creșterea 
competitivității în fiecare domeniu și a nivelului de bunăstare a consumatorilor. România 
este de acord că platformele online stimulează crearea de valoare digitală care va genera 
creștere economică în cadrul pieței unice digitale. 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu “ Platforma online și 
piața unică digitală; oportunități și provocări pentru Europa” – COM (2016) 288, și în 
urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra acestei comunicări. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ionuț Cristian Săvoiu 
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