
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                         Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                                                                  5-7 noiembrie 2013 
 
                                                              SINTEZA 

activităţii Comisiei din 5-7 noiembrie 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, Murgu Neagu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase,  
Mircea Cazan, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Diniţă Ion, Titi Holban, Daniel Iane,  
Iusein Ibram, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean,  Ionuţ 
Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciolacu Ion-Marcel, Dan Nica, 
Ion Şcheau.  

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

Pe ordinea de zi din 5, 6 şi 7 noiembrie 2013 s-au aflat: 
 

1. Plx nr.396/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea 
contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale “Romtelecom”- S.A.; 

2. Plx nr.415/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2013; 

3. COM (2013) 547 - Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de 
modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE; 

4. COM (2013) 550 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de 
plată pe bază de card; 

5. COM (2013) 627 - 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. 
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Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 
care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

1. Plx nr.396/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea 
contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale “Romtelecom”- S.A. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii a fost sesizată spre dezbatere 
şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea 
contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
“Romtelecom”- S.A. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
La dezbaterile care au avut loc pe marginea acestui proiect au participat din partea 

MSI domnul Secretar de stat Bebe-Viorel Ionică. 
OUG nr.83/2013 are ca obiect de reglementare, precizarea destinaţiei sumei de 

2000 mii lei, prevăzută în bugetul de stat, sumă aferentă încheierii contractelor de 
consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom”- S.A.. 

Prin HG nr.727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii 
Comerciale “Romtelecom”- S.A., cu modificările şi completările ulterioare, s-a declanşat 
acţiunea de finalizare a privatizării acestei societăţi. Prin HG nr.513/2013 s-a modificat 
HG nr.727/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi s-a stabilit selectarea unui 
consultant, banca de investiţii sau consorţiu format dintr-o bancă de investiţii şi 
consultant juridic, care să îndeplinească şi condiţiile de a active ca şi intermediar 
autorizat să presteze servicii de investiţii financiare. 

În principal, atribuţiile consultantului sunt:   
 acordarea de asistenţă specializată, inclusive juridică, pe tot parcursul procesului 

de privatizare; 
 elaborarea tuturor documentelor şi apare pe parcursul procesului de privatizare, 

inclusive cele care au menirea de a optimiza procesul de privatizare; 
 elaborarea strategiei de privatizare şi propunerea metodei de privatizare. 
Potrivit art.53 din OG nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2013, MSI i-a fost aprobată contractarea serviciilor de consultanţă în sumă de 2 milioane 
lei, pentru finalizarea privatizării S.C. “Romtelecom” S.A. prevede ce nu face distincţia 
între componentele onorariului. 

Prin prezenta reglementare se urmăreşte asigurarea cadrului legislativ necesar 
contractării serviciilor de consultanţă atât din fonduri de la bugetul de stat prevăzute cu 
această destinaţie cât şi din sume aprobate cu această destinaţie în bugetul privind 
activitatea de privatizare al MSI, cadrul legislativ ce va acoperi efectuarea plăţilor legate 



de onorariu fix şi variabil al consultantului selectat pentru desfăşurarea activităţii de 
privatizare prin metoda vânzării de acţiuni a S.C. “Romtelecom” S.A. pentru finalizarea 
cu succes a acesteia. 

Conform art.216 alin. (9) din HG nr.577/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi includ o componentă 
fixă a onorariului şi o componentă variabilă a acestuia, exprimată în procente, 
reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de 
privatizare, după cum urmează: 

Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi includ: 
 componenta fixă a onorariului, reprezentând cheltuieli legate de activitatea de 

consultanţă acordată pentru pregătirea şi desfăşurarea procesului de privatizare; 
 componenta variabilă a onorariului, exprimată în procente, reprezentând sumele 

cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare, valoarea 
tranzacţiei incluzând: 

- preţul încasat pe acţiuni vândute; 
- alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investiţii şi majorări ale 

capitalului social, datorii restante preluate de cumpărător şi alte elemente, după 
caz). 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentantului MSI pentru 
a prezenta iniţiativă legislativă. 

Domnul Secretar de stat a menţionat că în hotărârea de guvern privind finalizarea 
privatizării Romtelecom nu s-a prevăzut la cheltuielile legate de plata onorariilor pentru 
consultanţi componenta variabilă a onorariului, exprimată în procente, reprezentând 
sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat dacă privatizarea va fi un eşec 
atunci banii din componenta fixă a onorariului, respectiv suma de 2000 mii lei va fi 
returnată la bugetul de stat? 

Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a întrebat dacă există caietul de sarcini şi dacă 
poate face un scut istoric al privatizării Romtelecom. 

Domnul Secretar de stat Bebe-Viorel Ionică a răspuns că privatizarea se va face pe 
bursă, iar în ceea ce priveşte istoricul Romtelecom nu a venit pregătit să răspundă la 
această întrebare. 

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, domnul Secretar de 
stat a sus că nu a fost informat de către colegii din MSI că pe ordinea de zi a Comisiei se 
află şi punctul acesta. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a precizat că în adresa înaintată către 
ministru pentru Societatea Informaţională, nr.4c-16/189 din 31.10 2013 s-au menţionat 
cele două proiecte pentru care se solicită participarea ministrului la lucrările Comisiei. 



În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot proiectul de 
lege, iar în urma votului s-a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi să se 
avizeze negativ proiectul de lege deoarece reprezentantul MSI nu a fost în măsură să-l 
susţină argumentat. 
  

2. Plx nr.415/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2013 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au fost sesizate spre dezbatere şi 
avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. 

Ordonanţa Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2013 are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, în 
sensul diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 milioane lei şi al cheltuielilor cu suma 
de 704,7 milioane lei, cu majorarea corespunzătoare a deficitului bugetar cu suma de 
1.204,6 milioane lei. 

În ceea ce priveşte Ministerul pentru Societatea Informaţională, art.52 prevede că 
se autorizează MSI să suplimenteze, în anexa nr.3/28/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus 
la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole 
Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” creditele de 
angajament aferente programului cod 4993 “Sistemul Informatic Integrat de emitere a 
actelor de stare civil[ (SIIEASC)” cu suma de 152.912 mii lei la capitolul 85.01. 
“Comunicaţii”. 

Art.53  prevede: Prin derogare de la prevederile art.51 lit. b) şi c) din Legea nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare, se autorizează MSI, în anul 2013, să încheie contracte de 
consultanţă în limita sumei de 2000 mii lei pentru privatizarea S.C. Romtelecom S.A. şi 
să efectueze plăţi de la capitolul 85.01 “Comunicaţii”, titlul 20 “Bunuri şi servicii” în 
limita sumei de 1000 mii lei. 
  Acest proiect de lege a fost amânat din lipsa documentaţiei care a stat la baza 
modificărilor operate în Bugetul MSI şi s-a hotărât trimiterea către MSI a unui adrese 
prin care să se solicite această documentaţie. 

 
3. COM(2013) 547 final - Propunerea de directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei 
interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 
2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra 



proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a fost sesizată în data de 09.10.2013 pentru verificarea conformării cu 
principiul subsidiarităţii a propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a 
Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 
2007/64/CE -  COM(2013) 547 final. 

În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii prevăzute la 
articolul 5 din TUE, obiectivele propunerii nu pot fi îndeplinite în mod suficient de 
statele membre şi, prin urmare, sunt îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii. O piaţă UE 
integrată pentru plăţile electronice de mică valoare contribuie la îndeplinirea 
obiectivului articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la piaţa 
internă. Printre beneficiile pieţei integrate se numără o concurenţă mai mare între 
prestatorii de servicii de plată, precum şi un grad mai mare de diversitate, inovare şi 
securitate pentru utilizatorii de servicii de plată, în special pentru consumatori. Prin 
natura sa, o piaţă integrată a plăţilor, bazată pe reţele care depăşesc frontierele 
naşionale, necesită o abordare la nivelul Uniunii, întrucât principiile, normele, 
procesele şi standardele aplicabile trebuie să fie coerente în toate statele membre în 
scopul asigurării securităţii juridice şi a unor condiţii de concurenţă echitabile 
pentru toţi participanţii de pe piaţă. Abordarea la nivelul Uniunii ar avea drept 
alternativă un sistem de acorduri multilaterale şi bilaterale atât de complex şi costisitor, 
încât ar deveni prohibitiv în comparaţie cu legislaţia la nivel european.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au admis că o 
piaţă UE integrată pentru plăţile electronice de retail contribuie la creşterea concurenţei 
între prestatorii de servicii de plată, precum şi mai multe posibilităţi de selecţie, de 
inovare şi de securitate pentru utilizatorii de servicii de plată, în special pentru 
consumatori. Prin natura sa, o piaţă integrată a plăţilor bazată pe reţele care depăşesc 
frontierele naţionale, necesită o abordare la nivelul Uniunii, întrucât principiile, normele, 
procesele şi standardele aplicabile trebuie să fie coerente în toate statele membre în 
scopul asigurării securităţii juridice şi a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi 
participanţii de pe piaţă. Având în vedere fragmentarea actuală a pieţei, acţiunea 
individuală la nivelul statelor membre nu ar putea conduce la atingerea obiectivului unei 
pieţe a plăţilor care să fie integrată şi eficientă atât pentru bunurile şi serviciile interne, 
cât şi pentru cele transfrontaliere, prin urmare propunerea legislativă europeană 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4, alin.(2) şi art.5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană precum şi din Protocolul nr.1 şi nr.2 anexate TUE şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, că propunerea este conformă cu principiul 
subsidiarităţii. 
 



4. COM(2013) 550 final - Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru 
operaţiunile de plată pe bază de card   

                În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a fost sesizată în data de 09.10.2013 pentru verificarea conformării cu 
principiul subsidiarităţii a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de 
card.  

Prin natura sa, o piaţă integrată a plăţilor, bazată pe reţele care depăşesc 
frontierele naţionale, necesită o abordare la nivelul Uniunii, întrucât principiile, normele, 
procesele şi standardele aplicabile trebuie să fie coerente în toate statele membre în 
scopul asigurării securităţii juridice şi a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi 
participanţii de pe piaţă. O astfel de abordare sprijină zona unică de plăţi în euro (SEPA) 
şi este în concordanţă cu Agenda digitală, în special cu crearea unei pieţe unice 
electronice. Aceasta promovează inovarea tehnologică şi contribuie la creşterea 
economică şi la crearea de locuri de muncă, în special în sectoarele comerţului electronic 
şi comerţului mobil.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au admis că 
obiectivele prezentului regulament, şi anume stabilirea unor cerinţe uniforme referitoare 
la operaţiunile de plată cu cardul şi la operaţiunile pe internet şi de pe dispozitive mobile 
pe bază de card nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, însă, datorită 
amplorii acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în consecinţă propunerea respectă principiul subsidiarităţii. 

  
5. COM (2013) 627 - 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 

            Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, susţinerea obiectivelor 
proiectului de regulament UE, respectiv finalizarea pieţei unice pentru comunicaţiile 
electronice prin adoptarea unor măsuri care vizează trei sectoare distincte ale acestui 
domeniu, respectiv libertatea de a furniza servicii de comunicaţii electronice la nivel 
transfrontalier şi în reţele din state membre, pe baza conceptului de autorizaţie unică, 
furnizarea transfrontalieră de reţele şi  servicii de comunicaţii electronice, armonizarea 
normelor privind protecţia utilizatorilor finali, mai ales a consumatorilor, inclusiv în 
privinţa serviciilor de roaming, accesul cetăţenilor şi întreprinderilor la serviciile de 
comunicaţii electronice oriunde sunt acestea furnizate în Uniune, fără restricţii 



transfrontaliere sau costuri suplimentare nejustificate şi furnizarea reţelelor şi a serviciilor 
de comunicaţii electronice indiferent de locul în care întreprinderile sunt stabilite în UE şi 
de locul în care clienţii lor se află în UE şi adoptarea unui proiect de opinie favorabil. 

 
 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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