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şi comunicaţiilor 
                                                                                            24 și 25 noiembrie 2015 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 24 și 25 noiembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 24 și 25 noiembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Grindeanu Sorin Mihai, Drăgușanu Vasile-Cătălin, Titi Holban, Daniel 
Iane,  Murgu Neagu, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Ciurariu Florin, Iusein Ibram, Josif Moldovan,  Varujan Pambuccian. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx 781/2015 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi; 

2. Sinteza raportului de audit al performanței privind proiectul „Serviciul 
Universal în sectorul comunicațiilor electronice” în contextul strategiei 
prevăzute prin „Documentul de politică și strategie privind 
implementarea Serviciului Universal în sectorul comunicațiilor 
electronice” al Curții de Conturi a României. 

 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– președintele comisiei. 
 

1. Plx 781/2015 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi 

 
 Ordonanța Guvernului nr.38/2015 are ca obiect de reglementare transpunerea 
prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE, în vederea asigurării 
unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței interne, prin 
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garantarea faptului că reclamațiile împotriva comercianților pot fi prezentate, în mod 
voluntar, către consumatori, unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă 
a litigiilor, entități care sunt independente, imparțiale, transparente, eficace, rapide și 
echitabile.  Termenul limită de transpunere a directivei este 9 iulie 2015. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din partea Consiliului de 
Mediere domnii: Mugur Mitroi – președinte și Zeno Șuștac – vicepreședinte, din partea 
ANPC domnul Bontea Vlad - vicepreședinte și domnul Dumitra Groza - șef serviciu, din 
BNR domnul Adrian Dumitrescu - șef serviciu și doamna Beatrice Dragomir – consilier 
juridic. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanților ANPC pentru a-
și expune punctul de vedere. 
 Reprezentanții ANPC au prezentat proiectul de lege pe scurt. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a precizat că ordonanța nu respectă spiritul 
Directivei nr. 2013/11/UE, astfel la art.21 din OG se prevede că litigiile din domeniul 
bancar sunt soluţionate exclusiv prin proceduri SAL de Centrul SAL, acest Centru SAL 
fiind singurul desemnat pentru soluționarea alternativă a litigiilor in domeniul bancar, 
nedandu-i clientului unei banci posibilitatea să se adreseze instanței de judecată, ceea ce 
este contrar directivei care prevede că părțile nu trebuie împiedicate să își exercite dreptul 
de acces la sistemul judiciar. Mai mult considerentul (24) din Directiva 2013/11/UE 
prevede: ”Prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să creeze o entitate 
SAL specifică pentru fiecare sector de comerț cu amănuntul.” 
 Reprezentanții BNR au precizat că nu au avut în intenție de a interzice dreptul 
părților de a apela la justiție atunci când acest lucru se dorește, ci s-a intenționat crearea 
unei entități SAL specializată în domeniul bancar.   
 Domnul deputat Vasile Cătălin Drăgușanu a susținut că o altă problemă a 
ordonanței o reprezintă costurile apelării la procedurile SAL. Directiva 2013/11/UE 
prevede la considerentul (41) că „Ar fi de preferat ca procedurile SAL să fie gratuite 
pentru consumatori. În cazul în care se aplică costuri, procedura SAL ar trebui să fie 
accesibilă, atractivă și necostisitoare pentru consumatori. În acest scop, costurile nu ar 
trebui să depășească un tarif simbolic”. 
 Reprezentanții Consiliului de Mediere au insistat cu precădere asupra respingerii 
tuturor propunerilor prin care se dorește înființarea unor entități SAL care creează 
exclusivitate pe domenii de interes fără să îndeplinească condițiile de calitate în cazul 
procedurilor SAL din punctul 37 al directivei. Ordonanța definește entitate de soluţionare 
alternativă a litigiilor, entitatea SAL ca structură care oferă soluţionarea unui litigiu 
printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona exclusiv în cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei 
autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei 
consumatorilor. În domeniul bancar, entitate SAL este Centrul de soluţionare alternativă 
a litigiilor din domeniul bancar nu pot respecta principiile esențiale a acestor proceduri: 
condițiile de expertiză, independență și imparțialitate. Orice mediator autorizat din 



Romania are competenta de a media orice tip de dispute/litigii și implicit, de a media în 
domeniul protecției consumatorilor. Medierea este principala procedură SAL din 
România, iar profesioniștii domeniului, certificați după cele mai bune standarde UE în 
domeniul rezolvării alternative, pe cale amiabilă a conflictelor, sunt profesioniștii cu cea 
mai largă acoperire și cea mai vastă expertiză în rândul practicienilor SAL din România. 
Responsabilitatea certificării acestor entități SAL existente îi revine, din anul 2008, 
Consiliului de Mediere, organism de control și reglementare în domeniu.  Atât BNR cât și 
ANPC se vor afla în conflict de interese. Nu te poți numi Autoritatea Naționala în 
domeniul Protecției Consumatorului și să ai pretenția neutralității și a imparțialității în 
domeniul SAL. 

În continuare membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, 
avizarea favorabilă a acestuia cu amendamente. 
 

2. Sinteza raportului de audit al performanței privind proiectul „Serviciul 
Universal în sectorul comunicațiilor electronice” în contextul strategiei 
prevăzute prin „Documentul de politică și strategie privind 
implementarea Serviciului Universal în sectorul comunicațiilor 
electronice” al Curții de Conturi a României. 

 În data de 17.11.2015 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a 
fost sesizată pentru întocmirea raportului asupra Sintezei raportului de audit al 
performanței privind proiectul „Serviciul Universal în sectorul comunicațiilor 
electronice” în contextul strategiei prevăzute prin „Documentul de politică și strategie 
privind implementarea Serviciului Universal în sectorul comunicațiilor electronice” al 
Curții de Conturi a României. 
 La lucrările comisiei a participat din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard Lovin – 
director, Direcția Executivă Reglementare. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a precizat faptul că sinteza raportului CCR este 
trimisă comisiei spre informare neexistând bază legală pentru întocmirea unui raport. În 
continuare domnul președinte a dat cuvântul domnului Lovin pentru a prezenta punctul 
de vedere al ANCOM. 
 Domnul Eduard Lovin - director, Direcția Executivă Reglementare a precizat că 
au fost rezolvate toate recomandările CCR astfel:  
Recomandarea 1 
Punctul 1.1. 
ANCOM va continua activitatea de monitorizare a evoluției pieței comunicațiilor 
electronice astfel încât să intervină acolo unde sunt semnale că setul minim de servicii de 
comunicații electronice asociat serviciului universal nu mai poate fi asigurat pe baze 
comerciale, obiectivul Autorității fiind acela de a se asigura că utilizatorii de pe teritoriul 



României au posibilitatea de a avea acces la serviciile incluse în sfera serviciului 
universal. 
2.    Recomandarea 2 
Punctul 2.1.  
Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt evaluate periodic la nivelul UE pentru 
a se determina dacă este oportună eliminarea/adăugarea de noi servicii prin prisma unor 
criterii ce se referă la disponibilitatea şi accesibilitatea acestor servicii pentru majoritatea 
utilizatorilor finali din UE. Astfel, în anul 2016, Comisia Europeană va analiza 
oportunitatea revizuirii serviciilor incluse în sfera serviciului universal, urmând ca, în 
cazul în care o asemenea revizuire se va concretiza, ANCOM să realizeze demersurile 
necesare pentru implementarea acestor modificări ale legislației în acest domeniu.  
      Punctul 2.2. 
ANCOM va continua să urmărească evoluția modificărilor legislative atât la nivel 
național, cât și european, va colabora cu instituțiile de resort, contribuind, dacă este 
necesar, cu expertiza sa tehnică și va acționa în cazul în care se impune o revizuire a 
legislației secundare pentru care ANCOM are atribuții directe.  
Observăm că Autoritatea este implicată la toate nivelurile prin reprezentanții săi în 
activitatea BEREC, organism cu rol consultativ la nivel european în ceea ce privește 
modificarea cadrului de reglementare în sectorul comunicațiilor electronice, inclusiv în 
elaborarea opiniilor BEREC cu privire la modificarea cadrului legislativ relevant.  
  
3.    Recomandarea 3  
Punctul 3.1. 
Având în vedere că în prezent, la nivel european, se poartă discuții pe tema revizuirii 
cadrului legal în domeniul comunicațiilor europene, este posibil să se revizuiască și 
prevederile în materia serviciului universal, în sensul excluderii din sfera serviciului 
universal a anumitor servicii care nu mai reflectă realitatea de pe piață, și, respectiv, al 
introducerii unor noi servicii care să răspundă adecvat nevoilor actuale ale utilizatorilor. 
Așa cum am precizat mai sus, ANCOM va continua să urmărească îndeaproape evoluția 
cadrului european de reglementare în domeniul serviciului universal și, în colaborare cu 
instituțiile relevante, va depune toate diligențele pentru armonizarea legislației naționale 
cu cadrul legislativ comunitar. 
      Punctul 3.2. 
Luând în considerare faptul că orice revizuire a cadrului legal trebuie să se facă cu 
respectarea procedurii de transparență decizională, ANCOM va menţine un dialog 
deschis şi permanent cu reprezentanţii industriei și ai utilizatorilor finali, atât prin 
intermediul procesului de consultare publică şi al Consiliului Consultativ, cât şi prin 
numeroasele întâlniri de consultare şi de lucru pe proiecte, organizate la iniţiativa 
ANCOM sau a persoanelor interesate. 
 



Recomandarea 4 
Punctul 4.1. 
Având în vedere reglementările aplicabile în privința fondului pentru serviciul universal, 
ANCOM va avea în vedere utilizarea rațională a acestuia și în scopul pentru care a fost 
colectat, atunci când va constata necesitatea impunerii unor obligații de serviciu universal 
prin desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal care vor înregistra 
un cost net ce reprezintă o sarcină injustă. Orice utilizare a fondului de serviciu universal 
în alt scop nu este posibilă din punct de vedere legal.  
  
Punctul 4.2. 
În cazul furnizorilor care încă datorează sume constând în contribuție pentru 
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM 
va continua să exercite cu diligență toate demersurile adecvate pentru recuperarea 
sumelor datorate. 
 

 
 
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
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