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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 11 aprilie 2017  

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

Camera Deputaților din 11 aprilie 2017 au fost prezenți 11deputați. 

 
 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Solicitare de întrevedere din partea Șefului Reprezentanței Comisiei Europene în 

România cu ocazia vizitei de lucru, în data de 28 aprilie 2017 la Parlamentul 

României a dlui Andrus ANSIP, Vicepreședinte al Comisiei Europene, 

responsabil pentru piața unică digitală; 

2. Invitație de participare la a treia reuniune anuală a Dialogului Sud-Est European 

privind Guvernanța Internetului (SEEDIG), care va avea loc în perioada 24-25 

mai 2017, la Ohrid în Republica Macedonia; 

3. Diverse. 
 
  
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele comisiei. 
  

1. Solicitare de întrevedere din partea Șefului Reprezentanței Comisiei Europene în 

România cu ocazia vizitei de lucru, în data de 28 aprilie 2017 la Parlamentul 

României a dlui Andrus ANSIP, Vicepreședinte al Comisiei Europene, 

responsabil pentru piața unică digitală. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat Nota verbală transmisă de Reprezentanța 

Comisiei Europene la București, prin care se aduce la cunoștință vizita de lucru în România 

în perioada 27-28 aprilie 2017, a domnului Andrus ANSIP, Vicepreședinte al Comisiei 

Europene, responsabil pentru piața unică digitală. Cu această ocazie domnul Andrus ANSIP 

și-a manifestat dorința de a avea o întrevedere cu membrii comisiilor parlamentare reunite 
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pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului, precum și cu membrii Comisiei 

economice, industrii și servicii din Senat și Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor din Camera Deputaților. Întrevederea va avea loc în data de 28 aprilie 2017, 

orele: 10.45 - 11.45, la Parlamentul României.  

 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot solicitarea Reprezentanței Comisiei 

Europene la București. Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu 

această întrevedere.  

  

2. Invitație de participare la a treia reuniune anuală a Dialogului Sud-Est European 

privind Guvernanța Internetului (SEEDIG), care va avea loc în perioada 24-25 

mai 2017, la Ohrid în Republica Macedonia. 

 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat invitația adresată membrilor Comisiei 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor de a participa la a treia reuniune anuală a 

Dialogului Sud-Est European privind Guvernanța Internetului (SEEDIG), care va avea loc în 

perioada 24-25 mai 2017, la Ohrid în Republica Macedonia. Evenimentul este găzduit de 

Agenția pentru Comunicații Electronice din Macedonia și are ca parteneri instituționali locali 

Ministerul Societății Informaționale și Administrație și Rețeaua Academică de Cercetare din 

Macedonia. SEEDIG este de asemenea susținută de următoarele entități: Consiliul Europei, 

DiploFoundation, Comisia Europeană, Dialog European privind Internet Governance 

(EuroDIG), Internet Corporation pentru Nume și Numere (ICANN), Forumul pentru 

guvernarea internetului (IGF), guvernarea internetului Asociația Forum Suport (IGFSA), 

Societatea de Internet, și Centrul de coordonare a rețelelor RIPE (RIPE NCC). 

 SEEDIG este o inițiativă sub-regională a Forumului pentru Guvernarea Internetului 

(IGF) care reunește reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor interguvernamentale, sectorul 

privat, comunitatea tehnică, mediul academic și societatea civilă și este dedicată promovării 

unui dialog cuprinzător și informal pe probleme de Guvernarea Internetului pentru toate 

părțile interesate din Europa de Sud-Est (ESE) și zona învecinată.  

 Programul reuniunii SEEDIG 2017 include subiecte legate de acces și decalajul 

digital, politicile și reglementările de Internet și telecomunicații, drepturile omului online, 

securitatea cibernetică, internetul obiectelor, sistemul de nume de domeniu și 

internaționalizate nume de domenii, și datele deschise.  

 

3. Diverse. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că  în perioada 31 ianuarie 2017 - 28 

februarie 2017, Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaționale (MCSI) a pus în 
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consultare publică un chestionar online în vederea stabilirii principiilor și a direcțiilor de 

reglementare a domeniului de nivel superior „.ro”. Odată cu publicarea chestionarului MCSI 

a precizat că în data de 31 martie 2017 va avea loc o dezbatere la sediul ministerului, cu 

părțile interesate, în vederea elaborării inițiativei legislative, lucru care nu s-a întâmplat. 

Deși inițial au fost anunțate consultările și dezbaterile transparent, ca urmare a scrisorii 

deschise a partenerilor RoTLD, după data de 28 februarie 2017 nu a mai apărut nicio 

informație cu privire la etapele următoare. Prin urmare domnul președinte Cătălin Drulă a 

propus transmiterea unei adrese prin care să se solicite MCSI informații cu privire la 

întâlnirea din data de 31 martie 2017, respectiv care au fost participanții la întâlnire și 

rezultatul discuțiilor, precum și care sunt pașii următori și calendarul de reglementare. Cu 

unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus, dat fiind importanța 

domeniului reglementat de proiectul de Lege privind economia de acces – PLx nr.96/2017, 

organizarea în data de 26 aprilie 2017, orele 14,00 a unei dezbateri la care să participe 

persoane interesate de acest proiect pentru a-și expune punctul de vedere. Cu majoritate de 

voturi propunerea a fost adoptată. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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