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La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 11 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu 
Mariana-Venera, Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan,  Pop Andrei, Pop Rareș-
Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, Socotar  Gheorghe-Dinu. Au 
fost absenţi: Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Calotă Florică-Ică,  Zamfira 
Constantin-Cătălin.  
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 
 

1. COM (2018)109 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar 
european mai competitiv și mai inovator. 
 

       Lucrările ședinței a fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) domnii Călin Rangu director și Paul Nica.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat 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, pentru examinare în fond și 
întocmirea unui proiect de opinie, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai 
competitiv și mai inovator - COM (2018)109. 



Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la această 
Comunicare. 
 Reprezentanții ASF au precizat că susțin Planul de acțiune FinTech al Comisiei 
Europene și au menționat că acesta respectă principiile subsidiarității și proporționalității. 
Printre provocările prezentate de Comisie se numără riscurile legate de spațiul cibernetic, 
aspecte privind protecția datelor, a consumatorilor și a investitorilor, precum și aspecte 
privind integritatea piețelor. La nivelul ASF a fost înființat grupul de lucru InsurTech 
Hub compus din reprezentanți ai ASF, ai societăților de asigurare, ai intermediarilor în 
asigurări, ai companiilor IT interesate, precum și din reprezentanți ai asociațiilor din 
domeniul asigurărilor și din domeniul IT. Hubul tehnologic InsurTech Hub are ca 
principal scop asigurarea cadrului instituțional al colaborării dintre părți în vederea 
susținerii dezvoltării controlate a activităților de inovație în asigurări susținute tehnologic 
inclusiv prin susținerea inițierii de proiecte în domeniu. Principalele obiective ale acestui 
hub sunt: încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor, a dezvoltării 
mijloacelor de reglementare şi supraveghere şi a dezvoltării pieţei asigurărilor, în ritm cu 
evoluţiile în domeniu înregistrate de alte ţări europene; monitorizarea dezvoltărilor 
tehnologice inovatoare din perspectiva: reglementărilor actuale şi a celor necesare a fi 
aplicate în viitor, conduitei companiilor care promovează astfel de soluţii, entităţilor care 
utilizează tehnologii şi soluţii inovatoare, susţinerea dezvoltărilor tehnologice inovative 
în mod controlat şi în avantajul consumatorilor cu protecţia drepturilor şi intereselor 
acestora din perspectiva identităţii digitale, a activelor dematerializate pe care le deţin şi a 
datelor cu caracter personal; identificarea riscurilor cibernetice şi propunerea de măsuri 
de gestionare a acestora; crearea unui cadru de testare şi suport pentru companiile care 
dezvoltă soluţii inovatoare în avantajul consumatorilor, pentru lărgirea penetrării 
asigurărilor şi pentru creşterea calităţii serviciilor şi a reducerii costurilor de asigurare 
prin utilizarea digitalizării. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat cum poate fi urmărit acest hub 
tehnologic. 
 Reprezentanții ASF au precizat că va fi disponibilă, în acest sens, o platformă pe 
site-ul ASF. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil cu privire la Comunicarea Comisiei privind Planul de acțiune privind 
FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator. 
 Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea domnului președinte 
Cătălin Drulă a fost adoptată. 

 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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