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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                               8-9 mai 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 8-9 mai 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 şi 9 mai 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Mircea 
Cazan, Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban,  Valerian Vreme, Cornel 
Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Iusein Ibram, Daniel Iane, Ionuţ 
Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Cornelia Negruţ, Titi Holban, Dan Nica,  

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

 
Pe ordinea de zi din data de 8 mai 2013 s-au aflat: 
 
1. PLx nr.116/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale; 
2. E32-s/2013 - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi al 
Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci - 
COM (2013) 162 final. 
 
 
Pe ordinea de zi din data de 9 mai 2013 s-a aflat: 
 
Studiu asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2013 privind serviciile  poştale (Plx nr.116/2013). 
 
1.PLx nr.116/2013 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale 
 
Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor a suspus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi a fost aprobată ordinea de zi.  

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect reglementarea prestării serviciilor poştale, 
urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii Europene, crearea unui 
cadru normativ coerent, clar şi transparent, menit să asigure liberalizarea completă a 
domeniului serviciilor poştale în România şi, totodată, garantarea furnizării anumitor servicii, 
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incluse în sfera serviciului universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg 
teritoriul naţional, cu respectarea anumitor standarde minime de calitate.  

Ordonanţa de urgenţă transpune prevederile Directiva 2008/6/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea 
integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii. 

În anul 2008, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2008/6/CE (a 
treia directivă) care modifică şi completează Directivele anterioare, act normativ ce vizează 
două obiective majore:  
 liberalizarea totală a pieţei interne a serviciilor poştale comunitare; 
 garantarea furnizării serviciului universal în condiţiile unei pieţe complet liberalizate. 

Obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura 
transpunerea Directivei 2008/6/CE în legislaţia naţională până cel târziu la data de 31 
decembrie 2012 nu a fost dusă la îndeplinire până în acest moment. 

Urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2008/6/CE, Comisia 
Europeană a demarat acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, declanşând procedurile prealabile acestei 
acţiuni. 

România a primit din partea Comisiei Europene în data de 31 ianuarie 2013 
Notificarea C(2013) 600/21 de punere în întârziere în cauza nr. 2013/0069 pentru 
neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 
2008/6/CE, o întârziere suplimentară în ceea ce priveşte respectarea acestei obligaţii putând 
atrage emiterea de către Comisia Europeană a avizului motivat de încălcare a obligaţiilor ce 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi, ulterior, sesizarea Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene în temeiul art. 258 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene. 

Prin ordonanţă  se propune adoptarea unui set de norme coerente, clare şi 
transparente, menite să asigure liberalizarea completă a domeniului serviciilor poştale în 
România, garantându-se totodată furnizarea unor servicii minime, incluse în sfera serviciului 
universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu 
respectarea anumitor cerinţe minime de calitate. 

Ordonanţa de urgenţă prevede: 
 stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la 

serviciul universal,  în vederea stimulării unui cadru concurenţial şi promovării 
intereselor utilizatorilor; 

 reglementarea mecanismelor de finanţare a serviciului universal în condiţii care să 
garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu; 

 stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparenţei, pentru serviciile din 
sfera serviciului universal; 

 stabilirea unor cerinţe minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal şi 
instituirea unui sistem care să asigure respectarea acestora. 

 instituirea obligaţiei de asigurarea a accesului altor furnizori de servicii poştale la 
elementele de infrastructură  a reţelei poştale  publice;   

 eliminarea  drepturilor  exclusive  de  care  beneficiază  în  prezent furnizorul de 
serviciu universal;   

 reglementarea condiţiilor şi procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale 
ca furnizori de serviciu universal;    

 protecţia utilizatorilor;  
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 atribuţiile autorităţii de reglementare;   
 reglementarea modalităţii de compensare a unui eventual cost net rezultat din 

activitatea de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal;  
 acoperirea costului net se va realiza pe baza contribuţiilor furnizorilor şi/sau 

utilizatorilor de servicii poştale, în baza criteriilor stabilite de ANCOM.  
Ordonanţa  reglementează, de asemenea,  atribuţiile  Ministerului  pentru  Societatea  

Informaţională, MSI, care stabileşte politica şi strategia privind serviciile poştale şi 
serviciul universal, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii 
şi nediscriminării. MSI reprezintă administraţia poştală română în relaţiile cu toate 
organizaţiile internaţionale. 

Autoritatea de reglementare  care asigură aplicarea prevederilor  prezentei 
ordonanţe este Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare  în Comunicaţii, 
ANCOM. 
 Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea, având în vedere amendamentele depuse la 
comisie de către ANCOM şi BDR Associates, a Hill+Knowlton Strategies Affiliate, a propus 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară la care să fie invitaţi să participe  
reprezentanţii ANCOM, BDR Associates, a Hill+Knowlton Strategies Affiliate şi ai MSI. 

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi a fost aprobată propunerea domnului 
preşedinte Daniel Vasile Oajdea. 

2. E32-s/2013 - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi al 
Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci - COM 
(2013) 162 final. 

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 10.04.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii 
a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului de apropiere a 
legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci - COM (2013) 162 final. 

Legislaţiile statelor membre cu privire la mărci au fost parţial armonizate prin 
Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, codificată ca 
Directiva 2008/95/CE. În paralel cu sistemele mărcilor naţionale şi în legătură cu acestea, 
Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, 
codificat ca Regulamentul (CE) nr. 207/2009 a instituit un sistem independent de înregistrare 
a drepturilor unitare care au acelaşi efect în întreaga UE. În acest context, a fost înfiinţat 
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI), responsabil de înregistrarea şi 
administrarea mărcilor comunitare.  

Astfel, în Europa, o marcă poate fi înregistrată la nivel naţional la serviciile din domeniul 
proprietăţii industriale (PI) din statele membre sau la nivelul UE ca marcă comunitară 
(„MC”) la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (Mărci, desene şi modele 
industriale) din Alicante („OAPI”).  

Din anii 1990, atunci când s-a creat acquis-ul în materie de mărci, nici directiva privind 
mărcile, nici regulamentul privind marca comunitară nu au fost supuse niciunei modificări 
importante, deşi mediul de afaceri s-a schimbat semnificativ de-a lungul ultimelor două 
decenii.  

Comisia Europeană a identificat două probleme principale care au condus la această 
iniţiativă legislativă, respectiv: dispozițiile divergente ale cadrului de reglementare existent şi 
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nivelul scăzut de cooperare între serviciile din domeniul mărcilor. Aceste problemele au o 
serie de consecinţe negative semnificative pentru industrie, nu doar prin limitarea 
accesibilităţii sistemelor de protecţie a mărcilor, care implică un grad înalt de incertitudine 
juridică şi pune în pericol relaţia de complementaritate între marca comunitară şi sistemele 
naţionale, ci şi denaturează condiţiile de concurenţă echitabile pentru întreprinderi, cu mai 
multe consecinţe negative asupra competitivităţii UE.  

Obiectivul general al revizuirii este modernizarea sistemului de mărci din Europa, 
sporind astfel competitivitatea întreprinderilor UE prin îmbunătăţirea accesibilităţii sistemelor 
de mărci (scăderea costurilor, creşterea rapidităţii şi a predictibilităţii), prin garantarea 
certitudinii juridice pentru toate întreprinderile din UE şi prin asigurarea coexistenţei şi a 
complementarităţii între sistemul UE şi cele naţionale. 

Obiectivele specifice constau în asigurarea unei o convergenţe sporite între directiva 
privind mărcile şi regulamentul privind marca comunitară, precum şi în creşterea nivelului de 
cooperare dintre OAPI şi serviciile naţionale din domeniul proprietăţii intelectuale. 

Obiectivele operaţionale constau în apropierea procedurilor privind mărcile şi 
chestiunile de fond, în oferirea unui stimulent de reglementare adecvat pentru cooperare, în 
dezvoltarea capacităţii de cooperare tehnică la nivelul serviciilor naţionale din domeniul 
mărcilor, precum şi în asigurarea finanţării pe termen lung pentru activităţile de cooperare. 
 În scopul de a impulsiona inovarea şi creşterea prin măsuri menite să faciliteze accesul 
întreprinderilor la sistemele de mărci din Europa şi să asigure că sistemele respective sunt mai 
eficiente pentru întreprinderi, propunerea de revizuire ar urma: 

• să raţionalizeze şi să armonizeze procedurile de înregistrare, inclusiv la nivelul statelor 
membre, punctul de referinţă fiind sistemul mărcii comunitare; 

• să modernizeze dispoziţiile existente şi să asigure o mai mare securitate juridică prin 
modificarea dispoziţiilor caduce, prin eliminarea ambiguităţilor, prin clarificarea 
domeniului de aplicare al drepturilor de marcă şi a limitărilor acestor drepturi, precum 
şi prin încorporarea jurisprudenţei cuprinzătoare a Curţii de Justiţie; 

• să îmbunătăţească mijloacele de combatere a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe 
teritoriul UE şi 

• să faciliteze cooperarea dintre oficiile statelor membre şi agenţia UE din domeniul 
mărcilor – Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) - în scopul de a 
promova convergenţa practicilor acestora şi dezvoltarea unor instrumente comune. 

 
Subsidiaritate 

Problemele identificate cu privire la divergenţele semnificative existente în cadrul de 
reglementare împiedică sau denaturează în mod substanţial condiţiile de concurenţă echitabile 
pentru întreprinderile din UE cu o serie de consecinţe nefaste asupra competitivităţii lor şi a 
competitivităţii UE în ansamblul său. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri destinate 
îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare a pieţei interne. Măsuri care vizează extinderea 
nivelului actual de apropiere prin intermediul directivei nu pot fi luate decât la nivelul 
Uniunii. Mai mult, o acţiune la nivelul Uniunii este singura modalitate de a asigura coerenţa 
cu sistemul mărcilor comunitare.  

Sistemul mărcilor comunitare este încorporat în sistemul mărcilor europene, acesta 
din urmă fiind bazat pe principiul coexistenţei protecţiei mărcilor la nivel naţional şi la 
nivelul Uniunii şi al complementarităţii între aceste două niveluri. În timp ce regulamentul 
prevede un sistem cuprinzător care reglementează toate aspectele de drept material şi 
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procedural, nivelul actual al apropierii legislative prevăzut de directivă se limitează numai la 
anumite dispoziţii de drept material. Pentru a putea garanta o coexistenţă şi o 
complementaritate eficace şi durabile a componentelor vizate, este deci necesar să se creeze 
un sistem global armonios de protecţie a mărcilor în Uniune ale cărui reguli materiale să fie 
în esenţă similare şi ale cărui dispoziţii procedurale, cel puţin cele principale, să fie 
compatibile.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au admis că 
obiectivele propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a 
legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nu pot fi realizate decât sub forma unor 
norme comune la nivelul Uniunii Europene, astfel încât propunerea legislativă europeană 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4, alin.(2) şi art.5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană precum şi în Protocolul nr.1 şi nr.2 anexate TUE şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi a membrilor prezenţi, că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii.  
 
 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 

 


