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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                                            29 martie 2017 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 29 martie 2017 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 29 martie au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Pavel, Pop Andrei, Anton Anton, Apjok Norbert, Cîtea Vasile, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, Moagher Laura-Mihaela. Au fost 
absenţi: Popescu Mariana-Venera, Cîmpeanu Sorin Mihai, Jivan Luminita-Maria, Oprea 
Dumitru, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. PLx nr.96/2017 - Proiectul de Lege privind economia de acces; 
2. COM (2016) 593 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală. 
  
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin 
Drulă,  președintele comisiei. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian – Subsecretar 
de stat, din partea Ministerului Economiei domnul Ion Ghizdeanu – Secretar de stat, din 
partea Ministerului Finanțelor  Publice domnul consilier Chioreanu Florin și doamna 
Opran Marina - Direcția Generală Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale 
(DGLCFRV). Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a transmis 
Comisiei o solicitare de amânare a dezbaterilor pe marginea proiectului de Lege privind 
economia de acces – PLx nr.96/2017 până la transmiterea unui punct de vedere oficial al 
Guvernului. 
 

1. PLx nr.96/2017 - Proiectul de Lege privind economia de acces 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru industrii și 

mihaela.astafei
New Stamp



2 
 

servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu  proiectul de Lege privind economia de 
acces. 
 În data de 15 februarie 2017 s-a solicitat Ministerului pentru Relația cu 
Parlamentul un punct de vedere al Guvernului asupra acestui proiect de lege. 
 În data de 27 martie 2017 Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat prin care susține adoptarea acestei inițiative legislative cu unele 
observații. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea serviciilor prestate pe piețele online, 
bazate pe resursele sau bunurile pe care o societate le oferă și pe care le pune la dispoziția 
unui solicitant, pentru o perioadă limitată de timp. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Carmen Elian – 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 
(MCSI) pentru a prezenta punctul de vedere. 
 Doamna Subsecretar de stat Carmen Elian a menționat că Ministerul pentru 
Relația cu Parlamentul a transmis MCSI solicitarea de a constitui un Grup de lucru din 
care să facă parte reprezentanți a mai multor ministere și care să elaboreze un punct de 
vedere unitar al Guvernului asupra acestui proiect de lege. Acest Grup de lucru este 
coordonat de către MCSI. În data de 27 martie 2017 la sediul MSCI s-a a avut loc o 
ședință a acestui Grup de lucru la care au participat reprezentanți ai Consiliului 
Concurenței, Ministerului Finanțelor Publice. Au lipsit reprezentanții Ministerului 
Justiție. Punctul de vedere al Ministerului Justiție este depășit având în vedere faptul că 
între timp au fost depuse amendamente la acest proiect de lege de către domnul deputat 
Varujan Pambuccian.  
 Doamna Subsecretar de stat Carmen Elian a solicitat amânarea cu o săptămână a 
dezbaterilor asupra acestui proiect de lege deoarece punctul de vedere elaborat de Grupul 
de lucru nu a fost aprobat în ședința de Guvern. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui 
proiect de lege pentru 2 săptămâni pentru ca Guvernul să transmită un punct de vedere 
unitar și a supus la vot propunerea. Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a 
fost adoptată. 
 
 

2. COM (2016) 593 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală 

 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de 
autor pe piața unică digitală – COM (2016)593 și opiniile exprimate în cadrul dezbaterii 
care a avut loc pe acestă temă și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect 
de opinie negativ asupra acestei propuneri de directive și să ceară Comisiei Europene 
retragerea proiectului de directivă, având în vedere următoarele: 

1. Deficiențele de fundamentare a propunerii de directivă  la nivelul Comisiei 
Europene 
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Studiile de impact prezentate în preambulul propunerii de directivă sunt lacunare și nu 
oferă date relevante care să susțină prevederile legislative ale directivei. De asemenea, 
deși au fost realizate o serie de consultări publice de către Comisia Europeană, rezultatul 
acestora nu a fost luat în considerare la definitivarea propunerii de directivă care nu 
corespunde nevoilor utilizatorilor de internet. 

2. Limitarea adusă libertății de exprimare și privatizarea monitorizării respectării 
dreptului de autor 

Prevederile propunerii de directivă ar duce la implementarea de modalități de filtrare a 
conținutului digital de către furnizorii de servicii online. Modalități similare de filtrare au 
fost deja judecate ca fiind contrare Cartei Drepturilor Fundamentale de către Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (cauza Curții de justiție a Uniunii Europene C-360/10, cauză 
în care s-a hotărât că atunci când unui furnizor de servicii de găzduire i se cere să 
instaleze un sistem de filtrare a informațiilor reprezintă o încălcare a drepturilor 
fundamentale). De asemenea, această obligație de monitorizare ar intra în conflict cu 
Directiva E-commerce 2000. Mai mult, costurile ridicate ale unor programe pentru 
calculator care să automatizeze filtrarea sunt foarte ridicate și ar prejudicia furnizorii de 
servicii digitale de tip strart-up, care nu își permit acoperirea acestor costuri. Mai mult, 
programele automate de filtrare nu recunosc și excepțiile privind utilizarea operelor 
protejate, riscând să cenzureze parodii sau alte asemenea opere permise de lege. 

3. Definirea limitativă a excepțiilor de la protejarea drepturilor de autor și limitările 
și limitările aduse astfel inovației și competitivității pe piață 

Excepțiile în ceea ce privește utilizarea operelor protejate în scopuri educaționale, 
respectiv în ceea ce privește extragerea de text și date în scop de cercetare sunt aplicabile 
într-un cadru restrictiv și anume, doar în ceea ce privește formele de învățământ formal, 
respectiv doar în cazul organismelor de cercetare non-profit. Totodată, bibliotecile nu 
sunt luate în calcul la definirea acestor excepții, deși există biblioteci cu statut de 
cercetare. 

4. Extinderea drepturilor de autor ale editorilor de presă 

Introducerea drepturilor auxiliare de autor ar putea duce la incertitudine juridică și 
impunerea de costuri pentru utilizarea unor extrase sau distribuirea unui link către 
conținutul digital al publicațiilor de presă. 
 În consecință, propunerea de directivă ar amenința cu destabilizarea echilibrului 
delicat și a abordării orizontale în tratarea răspunderii în privința conținutului online, prin 
crearea unui regim special pentru drepturile de autor. Totodată aceasta ar limita drepturile 
utilizatorilor de a folosi materiale protejate în scopuri recunoscute ca fiind legale 
(parodie, educație, citare etc.) de legislația europeană în vigoare. 

 
 
PREŞEDINTE, 

                                                 Cătălin Drulă 
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