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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 23 mai 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 23 mai 2018 au fost prezenți 10 deputați. 
 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. 

 
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. 
  

 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. 
  Planul de acțiune urmărește să permită sectorului financiar să exploateze progresele 
rapide înregistrate de noile tehnologii, cum ar fi: tehnologia blockchain, inteligența artificială 
și serviciile cloud.  
 Comisia a identificat trei direcții principale ale acțiunilor menite să faciliteze crearea 
unei piețe unice a serviciilor financiare:  

- Creșterea încrederii consumatorilor și punerea la dispoziția acestora a instrumentelor 
necesare pentru a achiziționa servicii financiare în țară sau în alt stat membru. Se 
intenționează reducerea taxelor pentru tranzacțiile transfrontaliere în care sunt 
implicate alte monede decât euro și să introducem o mai mare transparență în tarifarea 
asigurării pentru închirierea de mașini. 

- Reducerea obstacolelor juridice și de reglementare aflate în calea întreprinderilor care 
încearcă să se extindă în străinătate. În acest scop se vor elabora criterii comune 
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pentru evaluarea solvabilității și se va facilita schimbul de date între registrele de 
credit. 

- Sprijinirea dezvoltării unui sector digital inovator care să poată depăși barierele 
existente în calea pieței unice. De asemenea, se vor monitoriza practicile furnizorilor 
digitali pentru a stabili dacă se impune actualizarea normelor privind vânzarea la 
distanță a serviciilor financiare (de exemplu, on-line sau prin telefon). 

 Planul de acțiune stabilește o foaie de parcurs pentru acțiunile viitoare. Acestea vor 
necesita implicarea părților interesate - autorități naționale de supraveghere, furnizori de 
servicii, organizații ale consumatorilor. 
 Evoluția rapidă a sectorului FinTech le oferă noi oportunități consumatorilor și 
întreprinderilor. El are potențialul de a îmbunătăți accesul consumatorilor la servicii 
financiare în cadrul pieței unice, de a îndepărta barierele naționale și de a crește eficiența. 
 Pentru ca acest sector să poată funcționa liber la nivelul UE și să fie competitiv, 
Comisia pune accent pe trei principii fundamentale:  

- neutralitatea tehnologică, astfel încât normele care se aplică produselor și serviciilor 
comercializate în mod tradițional (de exemplu, prin intermediul sucursalelor) să se 
aplice și în cazul produselor și serviciilor comercializate pe cale digitală, în acest mod 
se va garanta inovarea și se vor asigura condiții echitabile;  

- proporționalitatea, pentru ca normele să fie adaptate în funcție de modelul economic, 
mărimea și activitățile entităților reglementate;  

- creșterea integrității, pentru a garanta transparența, confidențialitatea și protecția 
consumatorilor. 

 Măsurile propuse de Comisie în Planul de acțiune FinTech au la bază o serie de 
recomandări adresate autorităților de supraveghere europene, dar și autorităților de 
supraveghere la nivel național, care presupun adaptarea normelor de reglementare naționale 
la noile tehnologii în domeniul financiar (identificarea digitală, aplicațiile mobile, cloud 
computing-ul, analiza volumelor mari de date, inteligența artificială, tehnologia blockchain și 
tehnologia registrelor distribuite). 

În continuare 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 
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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 (10 voturi pentru) propunerea domnului președinte Cătălin 
Drulă a fost adoptată. 
  
 
 

 

PREȘEDINTE,    
Cătălin Drulă 
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