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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      11 mai 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 11 mai 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de  11 mai 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 13 deputați: Zainea Cornel, 
Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, 
Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenți: 
Pambuccian Varujan, Moldovan Sorin Dan. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PL-x nr. 239/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 
funcționare a sistemului de învățământ; 

2. COM (2020) 102  - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru Europa; 

3. COM (2020) 103 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digital; 

4. Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 
 

 La lucrările Comisiei au participat, din partea Autorității Naționale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), domnii vicepreședinți Eduard 
Lovin și Bogdan Iana. 

Domnul președinte Cornel  Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu 6 voturi pentru 
ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PL-x nr. 239/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 
funcționare a sistemului de învățământ 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.94 

și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a 
trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, spre dezbatere și avizare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 
privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui aviz 
favorabil asupra acestui proiect de lege. Cu 7 voturi pentru și 4 abțineri proiectul de lege 
a fost avizat favorabil. 

 
2. COM (2020) 102  - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – O nouă Strategie industrială pentru Europa 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art. 171 

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, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 
nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020)102. 

Domnul președinte a prezentat documentul Comisiei Europene menționând că 
Strategia stabilește principalii factori ai transformării industriale a Europei și propune un 
set cuprinzător de acțiuni viitoare. 

    Pe lângă stabilirea unui set cuprinzător de acțiuni, atât la nivel orizontal, cât și 
pentru tehnologii specifice, Comisia va analiza în mod sistematic riscurile și nevoile 
diferitelor ecosisteme industriale. În cadrul acestei analize, Comisia va colabora strâns cu 
un Forum industrial deschis și incluziv, care urmează să fie înființat până în septembrie 
2020. Din cadrul forumului vor face parte reprezentanți ai industriei, inclusiv IMM-uri, 
întreprinderi mari, parteneri sociali, cercetători, precum și reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE. Atunci când va fi necesar, experți din sectoare specifice vor 
fi invitați să își împărtășească cunoștințele. Zilele industriei, organizate în fiecare an de 
Comisie, vor continua să reunească toți actorii relevanți. 

Comisia va depune eforturi pentru a spori asumarea politică a strategiei, sugerând 
analizarea situației în mod curent în cadrul Consiliului Competitivitate și al Parlamentului 
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European. Acest lucru se va realiza pe baza unei monitorizări regulate a punerii în 
aplicare a strategiei și a analizei unui set de indicatori-cheie de performanță.   

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra aceste Comunicări. Cu 9 voturi pentru propunerea domnului 
președinte a fost adoptată.  

 
3. COM (2020) 103 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 
strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digital 

 
 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că art. 171 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 informației şi comunicațiilor 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 - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 
digitală - COM (2020)103. 

Domnul președinte a prezentat documentul Comisiei Europene, menționând că 
IMM-urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei 
locuri de muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale. 
Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, ceea ce presupune și 
asigurarea accesului la competențele potrivite.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra aceste Comunicări. Cu 11 voturi pentru propunerea domnului 
președinte a fost adoptată.  

 
4. Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 
 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în conformitate cu prevederile art.15 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia 
informației şi comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, respectiv Comisia 
economică, industrii şi servicii și Comisia pentru comunicații și tehnologia informației 
din cadrul Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri permanente pentru a 
dezbate şi întocmi raportul comun asupra Raportului de activitate al Autorității Naționale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2018. 

Domnul Eduard Lovin vicepreședinte al ANCOM a precizat că Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care 
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protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea 
concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea 
investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. În anul 2018 obiectivele strategice 
ale ANCOM au fost: maximizarea disponibilității serviciilor de comunicații electronice 
pentru toți utilizatorii, optimizarea utilizării resurselor limitate ale statului în domeniul 
comunicaţiilor electronice, stimularea competitivității rețelelor de comunicații electronice 
și creșterea beneficiilor și a libertății de alegere pentru utilizatorii finali. Principalele 
acțiuni strategice în anul 2018 au fost: continuarea implementării legii infrastructurii; 
campanii pentru verificarea acoperirii; evaluarea necesității desemnării unui furnizor de 
serviciu universal; revizuirea modelului de calculație a costurilor; poziția națională 
privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio.  
 Domnul președinte Cornel Zainea  a întrebat care este stadiul pregătirilor licitației 
pentru frecvențele destinate tehnologiei 5G. 
 Domnul Eduard Lovin vicepreședinte al ANCOM a precizat că, calendarul 
asumat de Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) privind procedura de licitație pentru 5G este respectat, însă este nevoie și de 
hotărârea de Guvern care include prețurile de plecare și celelalte aspecte legate de 
posibile standarde suplimentare în domeniul cybersecurity, al echipamentelor IT pe care 
vor trebui să le cumpere operatorii şi să-şi dezvolte rețelele de generație următoare. În 
ceea ce privește pregătirea licitației pentru frecvențele destinate tehnologiei 5G, domnul 
vicepreședinte a menționat că Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicații (ANCOM) și-a îndeplinit obligațiile stabilire în Strategia Națională 5G 
pentru România. Documentația tehnică a fost trimisă la Guvern la sfârșitul anului 2019.  

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus aprobarea Raportului de 
activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pe anul 2018. Cu 12 voturi pentru propunerea domnului președinte a fost 
adoptată. 
 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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