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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         3-6 iunie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 3-6 iunie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3-6 iunie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile Gliga, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Iusein Ibram, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu, 
Varujan Pambuccian. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Dan Nica, Diniţa Ion. 

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

 
Pe ordinea de zi din 3 iunie 2013 s-a aflat: 

Studiu asupra Recomandărilor specifice de ţară pentru România, document 
adoptat de Comisia Europeană. 

 
Pe ordinea de zi din 4 iunie 2013 s-a aflat: 

Recomandările specifice de ţară pentru România, document adoptat de Comisia 
Europeană. 
 

Pe ordinea de zi din 5 şi 6 iunie 2013 s-a aflat: 
 

Studiu asupra Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012. 
 

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 30.05.2013, pentru examinare în fond a Recomandărilor specifice de 
ţară pentru România. 

La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de a lansa o 
nouă strategie pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, respectiv Strategia 
Europa 2020. 

La 13 iulie 2010, Consiliul a adoptat, pe baza propunerilor Comisiei, o recomandare 
privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii 
(2010-2014), iar la 21 octombrie 2010 Consiliul a adoptat o decizie privind orientările pentru 

mihaela.astafei
New Stamp



 2 

politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, care formează împreună 
„orientările integrate”. Statele membre au fost sfătuite să ţină seama de aceste orientări 
integrate în cadrul politicilor economice şi de ocupare a forţei de muncă aplicate la nivel 
naţional. 

La 29 iunie 2012, şefii de stat şi de guvern au convenit asupra unui Pact pentru 
creştere economică şi locuri de muncă, care oferă un cadru coerent de acţiune la nivel 
naţional, dar şi la nivelul UE şi al zonei euro, şi care utilizează toate pârghiile, instrumentele 
şi politicile existente. 

La 6 iulie 2012, Consiliul a adoptat o recomandare privind Programul naţional de 
reformă al României pentru 2012 şi a emis un aviz cu privire la Programul actualizat de 
convergenţă al României pentru perioada 2011-2015. 

La 28 noiembrie 2012, Comisia a adoptat analiza anuală a creşterii, marcând începutul 
semestrului european 2013 de coordonare a politicilor economice. 

La 14 martie 2012, Consiliul European a aprobat priorităţile pentru asigurare 
stabilităţii financiare, a consolidării fiscale şi a acţiunilor de promovare a creşterii economice. 

La 30 aprilie 2013, România şi-a prezentat Programul de convergenţă pentru perioada 
2012-2016 şi Programul naţional de reformă pentru 2013.  

În contextul semestrului european, Comisia a efectuat o analiză cuprinzătoare a 
politicii economice a României şi a evaluat Programul de convergenţă şi Programul naţional 
de reformă ale României. Comisia a ţinut seama nu numai de relevanţa acestor programe din 
punctul de vedere al asigurării sustenabilităţii politicii bugetare şi socioeconomice a 
României, ci şi de conformitatea acestora cu normele şi orientările UE, dată fiind necesitatea 
de a consolida guvernanţa economică globală a Uniunii Europene prin oferirea unei 
contribuţii a UE la deciziile naţionale viitoare. 

Recomandările formulate de Comisie în cadrul semestrului european sunt reflectate în 
recomandările 1 – 8 de mai jos: 

1. să depună eforturi în perioada 2013-2014, astfel încât să ducă la bun sfârşit 
programul de asistenţă financiară UE/FMI. 

2. să asigure o consolidare fiscală favorabilă creşterii economice şi să pună în aplicare 
strategia bugetară pentru anul 2013; să îmbunătăţească sistemul de colectare a impozitelor 
prin aplicarea unei strategii cuprinzătoare de asigurare a conformităţii fiscale şi să combată 
munca la negru. 

3. să continue reformele în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea şi 
accesibilitatea acestuia, în special pentru persoanele defavorizate şi pentru comunităţile 
îndepărtate şi izolate; să reducă recurgerea la spitalizarea excesivă a pacienţilor. 

4. să asigure o mai bună participare pe piaţa muncii şi să sporească capacitatea de 
inserţie profesională şi productivitatea forţei de muncă, să combată sărăcia, acordând o 
atenţie deosebită copiilor. Pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, România trebuie să 
pună în aplicare fără întârziere Planul naţional pentru încadrarea în muncă a tinerilor, inclusiv 
printr-o garanţie pentru tineri, să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienţa transferurilor 
sociale. În opinia oficialilor de la Bruxelles, rata redusă de utilizare a serviciilor de asistenţă 
socială, precum şi acoperirea scăzută şi insuficienta adecvare a acestora continuă să 
submineze capacitatea acestora de a reduce sărăcia. 

5. trebuie să accelereze reforma în domeniul învăţământului, inclusiv prin 
consolidarea capacităţii administrative atât la nivel central, cât şi la nivel local, şi să evalueze 
impactul reformelor. Trebuie accelerate reformele în domeniul învăţământului profesional şi 
al formării, aliniat în continuare învăţământul universitar la cerinţele pieţei muncii şi 
îmbunătăţit accesul persoanelor defavorizate. România trebuie să pună în aplicare o strategie 
naţională de combatere a fenomenului părăsirii timpurii a şcolii, punând accentul pe 
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îmbunătăţirea accesului copiilor preşcolari, inclusiv al romilor, la o educaţie de calitate. 
Tranziţia de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiţi de îngrijire 
părintească trebuie accelerată. 

6. să consolideze guvernanţa şi calitatea instituţiilor şi a administraţiei publice, în 
special prin îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi bugetară, prin  sporirea 
profesionalismului funcţionarilor publici,  să depună eforturi suplimentare pentru asigurarea 
unei absorbţii mai rapide a fondurilor UE, în special prin consolidarea sistemelor de gestiune 
şi de control şi prin îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice. 

7. să îmbunătăţească şi să simplifice mediul de afaceri, în special prin reducerea 
sarcinii administrative pentru IMM-uri şi prin punerea în aplicare a unei strategii coerente în 
materie de e-guvernare; să faciliteze şi să diversifice accesul IMM-urilor la finanţare. 

8. să promoveze concurenţa şi eficienţa în industriile de reţea, prin asigurarea 
independenţei şi a capacităţii de acţiune a autorităţilor naţionale de reglementare şi prin 
continuarea reformei guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor deţinute de stat din 
sectoarele energiei şi transporturilor; să adopte un plan cuprinzător şi pe termen lung în 
domeniul transporturilor şi să îmbunătăţească infrastructura de comunicaţii în bandă largă; să 
continue să dereglementeze preţurile la gaze şi la electricitate şi să îmbunătăţească eficienţa 
energetică; să îmbunătăţească integrarea transfrontalieră a reţelelor energetice şi să accelereze 
punerea în aplicare a proiectelor de interconectare a reţelelor de gaze. 

În ansamblu, recomandările corespund priorităţilor Guvernului României, 
reprezentând un instrument util în orientarea şi planificarea politicilor instituţiilor 
responsabile cu implementarea Programului Naţional de Reformă. 

România iese din procedura privind deficitul excesiv 
Comisia Europeană a recomandat, Consiliului Ecofin încetarea procedurii de deficit 

excesiv în cazul României, după ce a constatat reducerea deficitului bugetar sub nivelul 
maxim de 3% permis în UE şi estimează menţinerea în anii următori atât a deficitului, cât şi a 
îndatorării publice în limita permisă în Tratatul UE. 

România a înregistrat un deficit bugetar de 2,9% anul trecut, după standardele UE, iar 
executivul comunitar estimează o reducere la 2,6% pentru anul în curs şi la 2,4% pentru 
2014. Comisia se aşteaptă la menţinerea îndatorării României în limita de 60% permisă în 
UE, aceasta urmând să crească de la 37,8% în acest an la 38,5% anul următor. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a afirmat că în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a unei Strategii coerente în materie de e-guvernare, este necesar elaborarea de 
standarde privind serviciile de e-guvernare la nivel european în vederea asigurării cadrului de 
interoperabilitate la nivelul statelor membre UE. 

Domnul deputat Iosif Moldovan a precizat că Strategia de e-guvernare există dar este 
pusă defectuos în aplicare. Agenda digitală este unul din obiectivele definite în strategia 
Europa 2020 pe care România şi-a asumat-o. Pentru a putea fi implementată cu succes 
această strategie trebuie să existe o entitate care să fie condusă de o persoană apolitică care să 
urmărească implementarea strategiei. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a afirmat că în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
infrastructurii de comunicaţii în bandă largă, trebuie readus în atenţie serviciul universal 
care poate rezolva în mare măsură problema.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe 
un proiect de opinie favorabil cu următoarele precizări: 
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 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a unei Strategii coerente în materie de e-
guvernare, este necesar elaborarea de standarde privind serviciile de e-guvernare la 
nivel european în vederea asigurării cadrului de interoperabilitate la nivelul statelor 
membre UE; 

 în ceea ce priveşte îmbunătăţirea infrastructurii de comunicaţii în bandă largă, a 
fost adoptată Legea nr.140/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice conform căreia Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) stabileşte 
condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal astfel încât să 
asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, 
Guvernul României a lansat Strategia Naţională de Broadband cu scopul de a creşte 
rata de penetrare, la nivelul gospodăriilor, a conexiunilor în bandă largă până la 80% 
până în 2015. Pornind de la prevederile acestei Strategii, corelate cu cele ale 
Regulamentelor Europene pentru Fonduri Structurale şi cu cele specifice ajutorului de 
stat, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a elaborat un Model de 
Implementare a proiectelor ce vizează dezvoltarea de infrastructură de comunicaţii în 
bandă largă în zonele dezavantajate, model ce a fost supus consultării publice şi 
prenotificat Uniunii Europene. Proiectul RO-NET îşi propune să dezvolte o 
infrastructură de reţele electronice care să asigure capabilităţile tehnice necesare 
furnizării de servicii de bandă largă în zonele rurale din România, care nu sunt în 
prezent deservite şi pentru care nu există planuri de investiţii private în următorii 3 ani 
(zone albe). Obiectivul general urmărit de autorităţile române este de a îmbunătăţi 
disponibilitatea serviciilor în bandă largă pentru cetăţenii români şi întreprinderile din 
zonele rurale prin realizarea unei infrastructuri de bandă largă. În momentul de faţă au 
loc consultări publice cu privire la zonele eligibile echilibrate din cadrul proiectului şi 
criterii de selecţie a operatorilor. 

 
 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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