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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 22 martie 2017 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 22 martie au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, 
Popescu Mariana-Venera, Pop Andrei, Anton Anton, Apjok Norbert, Cîtea Vasile, Oprea 
Dumitru, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu. Au 
fost absenţi: Popescu Pavel, Cîmpeanu Sorin Mihai, Jivan Luminita-Maria, Stanciu-
Viziteu Lucian-Daniel, Moagher Laura-Mihaela. 

Domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel a fost înlocuit de către domnul 
deputat Silviu Dehelean. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. COM (2016) 593 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală; 
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor - draft; 
3. Diverse. 

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

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

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat inițiativa legislativă europeană 
precizând că, în conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 
Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 
fost sesizată, în data de 28.02.2017, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect 
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de opinie, cu propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind dreptul de autor pe piața unică digitală – COM (2016)593.Termenul de 
depunere a proiectului de opinie: 13.04.2017. 
 Obiectivul prezentei propuneri de directivă este modernizarea anumitor aspecte 
ale cadrului Uniunii privind drepturile de autor pentru a ține seama de evoluțiile 
tehnologice și de noile canale de distribuție a conținuturilor protejate din cadrul pieței 
interne. 
 În vederea pregătirii proiectului de opinie, Comisia pentru Tehnologia 
Informației și Comunicații a organizat o dezbatere, în data de 15.03.2017, la care au 
participat reprezentanți ai: organizațiilor neguvernamentale, Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor (ORDA), Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor 
Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), Ministerului Culturii, Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, Asociației Industriilor Muzicale din România (AIMR), 
Asociației Naționale a Furnizorilor de Internet și alți utilizatori de internet. 
 Ca urmare a organizării dezbaterii Comisia a primit puncte de vedere scrise de la: 
Camera Americană de Comerț (AmCham), CREDIDAM, ORDA, Asociația pentru 
Tehnologie și Internet (APTI). De asemenea, am primit o notă de la Ministerul Afacerilor 
Externe. 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că propunerea de directivă este sumar 
gândită și că în opinia dumnealui acest proiect de directivă ar trebui retras de către 
Comisia Europeană. România ar trebui să aibă o voce puternică în negocierile de la 
nivelul Uniunii Europene, având în vedere gradul de dezvoltare a sectorului IT care 
reprezintă 8% din PIB. Opinia domnului președinte Cătălin Drulă a fost împărtășită și de 
către domnii deputați Dumitru Oprea, Norbert Abjok, Gheorghe - Dinu Socotar și 
Varujan Pambuccian. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca votul pentru proiectul de opinie să 
aibă loc următoarea săptămână. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor – draft 
 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au propus 
amânarea discuțiilor pe marginea propunerii privind modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor având în vedere faptul că la Comisia pentru regulament se află în lucru 
propuneri de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților și necesitatea corelării cu 
acesta. 
 

3. Diverse 
 Adresa Autorității Electorale Permanente de organizare, în perioada 31 august – 2 
septembrie 2017, în parteneriat cu Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a celei de-a 3-a Adunare Generală și a Conferinței Internaționale a 



Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB). Conferința își propune să 
dezbată rolul cooperării la nivel global între organismele de management electoral în 
definirea și dezvoltarea de standarde comune de utilizare a noilor tehnologii în alegeri, 
etapele din timpul proceselor electorale în care este benefică folosirea acestora și riscurile 
pe care le prezintă adaptarea legislației electorale în vederea facilitării procesului de 
implementare a noilor tehnologii în alegeri. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot solicitarea AEP. Cu unanimitate 
de voturi solicitarea AEP a fost aprobată. 

 Propunerea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat de desemnare în 
funcția de secretar al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor pe doamna 
deputat Moagher Laura-Mihaela în locul domnului deputat Pop Andrei. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot propunerea Grupului 
parlamentar PSD. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 

 
 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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