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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 8 iunie 2017  

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

Camera Deputaților din 8 iunie 2017 au fost prezenți 8 deputați. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. COM (2017)228 - Comunicarea Comisiei Europene  -  Evaluarea la jumătatea 
perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. O piață unică 
digitală conectată pentru toți; 

2. Plx nr. 183/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM); 

3. Diverse. 
 
 

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

1. COM (2017)228 - Comunicarea Comisiei Europene  -  Evaluarea la jumătatea 
perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. O piață unică 
digitală conectată pentru toți; 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat pe scurt proiectul de opinie asupra 
Comunicării Comisiei Europene  -  Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a 
Strategiei privind piața unică digitală precizând că această comunicare este mai degrabă 
descriptivă şi nu conţine o analiză efectivă a gradului şi modului de implementare până în 
prezent a măsurilor privind piaţa unică digitală la nivelul statelor membre. Ar fi  utilă o 
evaluare efectivă a modului de implementare a Regulamentului 910/2014, respectiv a 
directivei CRM, privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru 
utilizare online pe piața internă, dar şi un calendar mai clar în ceea ce priveşte iniţiativele 
legislative viitoare. De asemenea, ar fi utilă conturarea unor recomandări în ceea ce priveşte 
implementarea Directivei NIS privind securitatea cibernetica, respectiv în ceea ce priveşte 
pregătirea intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor. 
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 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că principala problemă a pieței 
digitale o reprezintă decalajul existent între zonele rurale și zonele urbane dezvoltate. Singura 
soluție o reprezintă, în opinia domnului deputat Pambuccian, serviciul universal. Este necesar 
redefinirea serviciului universal și extinderea sferei sale de acoperire (televiziune, date). 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea proiectului de 
opinie cu adăugirile propuse de domnul deputat Varujan Pambuccian. Cu unanimitate de 
voturi  proiectul de opinie a fost adoptat. 
 

2. Plx nr. 183/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 

 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în ședința din 6 iunie 2017 Plenul 
Camerei Deputaților a retrimis proiectul de lege Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului,  pentru 
reexaminare și întocmirea unui raport suplimentar. 
 Domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a propus ca alineatul (2) al articolului 11 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) să fie modificat astfel ca 
salariul de bază al președintelui și vicepreședinților ANCOM să fie stabilit prin aplicarea la 
salariul mediu existent în ANCOM a indicelui 4 pentru președinte și 3 pentru vicepreședinți. 
De asemenea, domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar a propus și completarea alineatului 
(4) al articolului 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), astfel 
ca raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului asupra 
raportului anual de activitate să fie supus dezbaterii și votului plenului Parlamentului, în 
prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Respingerea de către plenul 
Parlamentului a raportului anual de activitate al ANCOM atrage demisia președintelui și a 
vicepreședinților. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că organigrama și grila de 
salarizare a ANCOM ar trebui discutată și votată în comisie. Nu este în regulă separarea 
salarizării funcțiilor de președinte și vicepreședinți de celelalte funcții din cadrul ANCOM. 
La prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ar trebui anexate organigrama și 
grila de salarizare. În momentul aprobării bugetului să fie aprobate anual organigrama și grila 
de salarizare. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că există trei variante de acțiune cu 
privire la acest proiect, respectiv adoptarea proiectului de lege cu modificările propuse de 
către domnul deputat Gheorghe – Dinu Socotar, amânarea dezbaterii acestui proiect pentru o 
ședință comună alături de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
marți 13 iunie 2017, orele 9,00, sau adoptarea raportului inițial fără modificări. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a specificat că președintele ANCOM nu poate fi 
introdus în grila de salarizare, având în vedere faptul că acesta negociază contractul colectiv 
de muncă al salariaților ANCOM și că trebuie consultați specialiști în dreptul muncii. 
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 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca domnul deputat Gheorghe – Dinu 
Socotar să fie raportor la acest proiect de lege și organizarea unei ședință comune alături de 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, marți 13 iunie 2017, orele 
9,00. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată. 
 

3. Diverse 
 Invitația domnului Cătălin Nae - Director General al Institutului Național de Cercetare 
- Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – INCAS în data de 14 iunie 2017, orele 11,00 în 
vederea prezentării serviciilor dedicate cercetării și dezvoltării oferite de INCAS către 
comunitatea Aerospațială, precum și a prezentării poziției, rolului și implicării în domeniul 
industriei și politicii acestui sector la nivel național, european și internațional. 
 Cu unanimitate de voturi s-a hotărât să se dea curs invitației domnului Cătălin Nae - 
Director General al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială ”Elie 
Carafoli” – INCAS. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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