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Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                                                                               6 septembrie 2017 
                                                                                                         

 
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 6 septembrie 2017 

            
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela-Viorela, Cîtea Vasile, Popescu 
Pavel, Pop Andrei, Popescu Mariana-Venera, Pop Rareș Tudor, Pambuccian Varujan. Au 
fost absenţi: Anton Anton, Apjok Norbert, Sămărtinean Cornel-Mircea,Varga Glad-
Aurel, Cîmpeanu Sorin Mihai, Socotar Gheorghe-Dinu. Doamna deputat Moagher Laura-
Mihaela, a fost înlocuită de domnul deputat Lazăr Sorin. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea                      
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) domnul Emil Niță - 
vicepreședinte și doamna Răduț Laura - Șef serviciu, din partea Asociației Române a 
Băncilor (ARB) doamna Rodica Tuchilă – consilier financiar bancar și domnul Rotaru 
Constantin – Șef Departament Administrarea Schemelor, iar din partea  Băncii Naționale 
a României doamna Ruxandra Aron - Șef compartiment. 

 

 Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. PLx nr.238/2017 - Proiectul de Lege privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți 
și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază; 

2. Diverse. 
 
 
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin 
Drulă,  președintele comisiei. 
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1.  PLx nr.238/2017 - Proiectul de Lege privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți 
și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 

conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, în procedură de urgență, acest proiect de lege spre avizare. Proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a prevederilor 
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți 
și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, respectiv crearea cadrului legal național 
cu privire la drepturile și obligațiile consumatorilor și ale prestatorilor de servicii de plată 
atunci când se prestează servicii de plată aferente unui cont de plăți, respectiv, aspecte 
referitoare la transparența și comparabilitatea comisioanelor percepute consumatorilor 
pentru conturile de plăți deținute de aceștia, la schimbarea conturilor de plăți, la 
facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăți, precum și la deschiderea și 
utilizarea conturilor de plăți cu servicii de bază. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, iar Senatul a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 20.06.2017 cu un amendament potrivit căruia lista celor mai 
reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi nu va cuprinde serviciile utilizate de 
consumatori pentru interogarea conturilor lor de plăți, servicii pentru care nu se percep 
comisioane. Prin conținutul și obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Domnul președinte Cătălin 
Drulă a precizat că, Comisia va discuta în principal crearea site-ului internet de 
comparare a comisioanelor prevăzut la articolul 18 din proiectul de lege și gestionat de 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, articol care transpune articolul 7 
din Directiva 2014/92/UE. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru a-și expune punctul 
de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au 
menționat că este foarte important existența unui asemenea site internet de comparare  a 
comisioanelor care să fie independent deoarece reprezintă un mijloc eficient cu ajutorul 
căruia consumatorii pot evalua avantajele diferitelor oferte de conturi de plăți într-un 
singur loc. Se optează pentru existența unui singur site internet care va fi administrat fie 
de către ANPC fie de către altă entitate. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că articolul 18 din proiectul de lege 
este vag și a propus existența unui singur site-ul internet de comparare a comisioanelor 
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care să fie administrat obligatoriu de către ANPC și ANPC să-și asume responsabilitatea 
că informațiile prezentate în acest site internet sunt corecte, imparțiale și transparente. 
Asociațiile de consumatori pot să administreze astfel de site-uri internet nefiind necesar 
reglementarea acestui lucru. De asemenea, domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că 
ar trebui ca informațiile prezentate în site-ul internet de comparare a comisioanelor să fie 
accesibile și persoanelor cu dizabilități și datele publicate să fie în format deschis. Având 
în vedere aceste lucruri domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterii 
acestui proiect de lege pentru a formula amendamente.  
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că în Directiva 2014/92/UE se 
prevede că Statele membre trebuie să se asigure că, consumatorii au acces gratuit la cel 
puțin un site internet unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de 
servicii. Site-urile internet de comparare pot fi administrate de un operator privat sau de o 
autoritate publică. Directiva 2014/92/UE nu limitează existența unui singur site internet 
de comparare a comisioanelor. De asemenea, Directiva 2014/92/UE prevede ca aceste 
site-uri internet de comparare a comisioanelor trebuie să furnizeze informații exacte și 
actualizate și să precizeze momentul ultimei actualizări. 
 Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au 
menționat că orice asociație de consumatori poate administra un site internet de 
comparare a comisioanelor asumându-și responsabilitatea faptului că informațiile 
prezentate sunt corecte. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de 
amânare a dezbaterii proiectului de lege în vederea formulării de amendamente. Cu 
unanimitate de voturi propunerea domnului președinte Cătălin Drulă a fost adoptată. 
 
  

2. Diverse. 
a) Actualizarea cadrului legislativ privind semnătura electronică, în conformitate cu 

Regulamentul UE și în spiritul unei legislații coerente și previzibile. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că grupul tehnic de lucru pentru 
actualizarea cadrului legislativ privind semnătura electronică în conformitate cu 
Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE a avut mai multe întâlniri pe perioada 
verii, fapt care s-a concretizat cu elaborarea unui draft de act normativ care va fi transmis 
tuturor membrilor comisiei. 
 

b) Reglementarea Domeniului de Nivel Superior ”.ro”. 
 

 Referitor la subiectul reglementării domeniul de nivel superior „.ro” domnul 
președinte Cătălin Drulă a menționat că ar trebui solicitat Ministerului Comunicaţiilor și 
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Societății Informaționale stadiul proiectului de lege privind administrarea Domeniului de 
Nivel Superior „.ro”,având în vedere faptul că, Consiliul de Administraţie al Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) a aprobat, în data de 14.07.2017, 
Hotărârea privind introducerea serviciului de înregistrare şi mentenanţă anuală pentru 
domeniile ”.ro”.  
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin Drulă 
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