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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 februarie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3februarie au fost prezenţi: Vasile Ghiorghe Gliga, Diniţă Ion, 
Ionuţ Cristian Săvoiu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Grindeanu Sorin 
Mihai, Titi Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, 
Varujan Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ion 
Şcheau, Mircea Cazan, Ciurariu Florin, Josif Moldovan.  

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Plx. nr. 530/2014 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 

2. Plx. nr. 562/2014 - Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă; 

3. Plx.nr.595/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

4. COM (2014) 902 - Comunicarea Comisiei Europene – Analiza anuală a creşterii 
pentru anul 2015; 

5. COM (2014) 903 - Comunicarea Comisiei Europene – Un Plan de investiţii 
pentru Europa. 

 
 

1. Plx. nr. 530/2014 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014  

 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi 
Biroul permanent al Senatului au transmis, spre avizare în procedură de urgenţă, Comisiei 
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pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv 
Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2014. 

Ordonanţa de urgenţă nr.59/2014 are ca obiect rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014 respectiv diminuarea veniturilor cu suma de 1.472,8 milioane lei şi a 
cheltuielilor cu suma de 1.623,6 milioane lei, urmând ca deficitul să se diminueze cu 
suma de 150,8 milioane lei. 

Art.29 din ordonanţă prevede că se autorizează Ministerul pentru Societatea 
Informaţională, în anexa nr. 3/28/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de 
Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la programul 4127 "RoNET - 
Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zone defavorizate, prin 
utilizarea fondurilor structurale", să efectueze următoarele redistribuiri:  
a) să diminueze creditele de angajament, la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", cu 
suma de 10.886 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă", cu 
suma de 60.766 mii lei, şi să majoreze creditele de angajament, la alineatul 56.01.03 
"Cheltuieli neeligibile", cu suma de 71.652 mii lei;  
b) să diminueze creditele bugetare, la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", cu suma 
de 88 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă", cu suma de 3.827 
mii lei, şi să majoreze creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu 
suma de 3.915 mii lei. 

În urma dezbaterilor cele două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.59/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

2. Plx.nr. 562/2014 - Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de 
Urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 
industrii şi servicii au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu propunerea legislativă de 
modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. Senatul a respins propunerea 
legislativă, iar Guvernul, prin punctul de  vedere transmis nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
OUG nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2008, în sensul 
eficientizării intervenţiilor prin implementarea unor sisteme tehnice de monitorizare şi 
localizare. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se transmită 
Comisiei pentru industrii şi servicii un raport preliminar de respingere a propunerii 
legislative de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 
 
 

3. Plx nr.595/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

 
În conformitate cu prevederile art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgenţă, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Directivei 2011/77/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecţie a 
dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe. Modificările propuse au ca obiect 
modificarea duratei protecţiei drepturilor  patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau 
executanţi, în sensul extinderii acesteia de la 50 de ani la 70 de ani. Tot la 70 de ani, de la 
moartea ultimului supravieţuitor dintre textier şi compozitor, se extinde şi durata de 
protecţie în cazul compoziţiilor muzicale cu text. Se realizează distincţia, din punct de 
vedere al duratei protecţiei, între publicarea sau comunicarea legală pe o fonogramă şi, 
respectiv, publicarea sau comunicarea legală altfel decât pe o fonogramă. Se 
reglementează, de asemenea, aspecte referitoare la contractul de cesiune dintre artiştii 
interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme, cu privire la fixarea interpretării 
sau execuţiei.  

Având în vedere că, Directiva 2011/77/UE trebuia transpusă până la data de 1 
noiembrie 2013, Comisia Europeană a declanşat procedura în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru pentru necomunicarea actului normativ naţional de 
transpunere. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a acestuia.  

 



 
4. COM (2014) 902 - Comunicarea Comisiei Europene – Analiza anuală a 

creşterii pentru anul 2015 
 

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 06.12.2014, pentru examinare în fond a 
Comunicării Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2015 - COM (2014) 902. 

Analiza anuală a creşterii lansează ciclul anual al guvernanţei economice, stabileşte 
priorităţile economice generale ale UE şi oferă statelor membre orientări politice pentru 
anul următor. 

Analiza anuală a creşterii (AAC) pentru 2015, îşi propune crearea de locuri de muncă 
şi relansarea creşterii economice în Europa.  

Comisia recomandă trei piloni principali pentru politica economică şi socială a UE în 
2015: 
 stimularea investiţiilor;  
 un angajament reînnoit în favoarea reformelor structurale;  
 aderarea la o politică de responsabilitate bugetară. 

Poziţia României  
România susţine viziunea Comisiei şi salută intenţia acesteia de a dialoga cu 

statele membre în vederea unei anumite flexibilizări a regulilor de disciplină fiscală în 
cadrul Pactului de stabilitate şi creştere, funcţie de situaţiile statului respectiv, mai ales 
acolo unde se fac investiţii. România nu este vizată în mod deosebit de mecanismele de 
supraveghere bugetară ale UE, apreciindu-se o evoluţie stabilă a finanţelor publice şi 
continuarea implementării recomandărilor specifice de ţară. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
conţinutul Comunicării Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2015, COM 
(2014) 902 şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un 
proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 

5. COM (2014) 903 Comunicarea Comisiei Europene – Un Plan de investiţii 
pentru Europa  
 

Planul se bazează pe trei axe principale: 
 

 instituirea unui nou Fond european pentru investiţii strategice (EFSI), garantat 
cu bani publici, care să mobilizeze cel puţin 315 miliarde EUR sub formă de 
investiţii suplimentare în următorii trei ani (2015-2017); 



 crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program de asistenţă, 
pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele; 

 foaie de parcurs ambiţioasă, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un 
spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în materie de 
reglementare. 

Poziţia României 
România susţine, de principiu, Planul de investiţii pentru Europa, Guvernul 

român a transmis grupului operativ al Comisiei şi BEI peste 200 de propuneri de proiecte 
cu o valoare estimată de 62,5 de miliarde euro, vizând construcţia de autostrăzi, 
infrastructură energetică, instituţii de învăţământ, reabilitarea de teatre, biblioteci şi 
muzee, parcuri fotovoltaice, reechiparea termocentralelor etc.. 

Aceste propuneri de proiecte sunt împărţite în mai multe categorii şi domenii 
precum: uniunea energetică, transport, cunoaştere şi economie digitală, infrastructură 
socială, resurse şi mediu, sunt proiecte publice şi proiecte private. Proiectele de transport 
sunt cu valoarea cea mai mare, printre aceste numărându-se: 

- Autostrada Montana – prin nordul ţării, Iaşi - Borş, care va uni ţările din centrul 
Europei de Moldova şi Ucraina, un proiect cu o valoare de 7,515 miliarde de euro 
(cel mai mare din punct de vedere financiar propus de România); 

- Autostrada Danubius – Marea Neagră – care va acoperi ruta Constanţa – Nădlac, 
prin Bucureşti, Alexandria, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Lugoj, Timişoara, 
Arad, Nădlac, un proiect evaluat la 6,289 de miliarde de euro; 

- Centura Bucureştiului – un proiect de 1,560 de miliarde de euro, aflat în faza 
pregătirii studiului de fezabilitate pentru 101 km, pentru inelul de nord – 53 km şi 
pentru cel de sud – 48 km; 

- Reabilitarea coridorului de cale ferată Episcopia Bihorului – Ungheni, în valoare 
de 4,3 miliarde de euro; 

- Reabilitarea coridorului de cale ferată nord-sud, Vicşani – Giurgiu, un proiect de 
2,8 miliarde de euro; 

- Construirea magistralei Drumul Taberei – Universitate – Pantelimon; 
- Construirea unei noi magistrale de metrou Bragadiru – Voluntari – evaluată la 3,1 

miliarde de euro; 
- Extinderea magistralelor Angel Saligny – Nicolae Grigorescu II şi Gara de Nord 

II – Laromet; 
- Magistrala 1 Mai – Aeroportul Otopeni. 

În ceea ce priveşte uniunea energetică, au fost propuse proiecte de construire şi 
dezvoltare a reţelei naţionale de transport a gazelor naturale, posibilitatea inversării 
fluxurilor de gaz, reechiparea termocentralelor, parcuri fotovoltaice.  

Printre proiectele de mediu şi resurse se numără: reabilitarea malurilor Dunării, 
sistematizarea bazinelor hidrografice, reabilitarea infrastructurii pentru managementul 
apei uzate. 



În categoria infrastructură socială este propusă construirea de centre de conferinţe, 
de extindere a unor universităţi – Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică din 
Cluj, SNSPA din Bucureşti, modernizarea căminelor studenţeşti, centre de sport pentru 
Academia de sport din Bucureşti, facilităţi pentru facultăţile de medicină din ţară, centre 
de excelenţă. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
conţinutul Comunicării Comisiei – Un Plan de investiţii pentru Europa, COM (2014) 903 
şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de 
opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                           Vasile Ghiorghe Gliga 
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