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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 9 februarie 2016 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 9 februarie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Diniţă Ion, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram 
Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Ciurariu Florin, Daniel Iane, Murgu 
Neagu, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Grindeanu Sorin 
Mihai, Titi Holban, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Memoriul SC ORANGE ROMANIA SA; 
2. E51/2015 - Comunicarea Comisiei Europene: Analiza anuală a creșterii pentru 

anul 2016; Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM (2015) 690. 
 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea,  
președintele comisiei. 
 

1. Memoriul SC ORANGE ROMANIA SA 
  
 SC ORANGE ROMANIA SA a transmis Comisiei pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor memoriu referitor la reglementarea pieței serviciilor de acces la internet 
în bandă largă la puncte fixe. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Orange 
România doamna Andreea Albina – Manager reglementare și domnul Eduard Lovin - 
Director Executiv, Direcția Executivă Reglementare – ANCOM. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentantei Orange pentru a 
prezenta memoriul. 
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 Reprezentanta Orange a precizat că acest memoriu a fost transmis înainte ca, 
Comisia Europeană să transmită răspunsul său prin care aceasta confirmă concluziile 
analizei ANCOM, care a arătat că piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în 
bandă largă la puncte fixe din România este una dintre cele mai competitive din Europa, 
nefiind astfel necesare măsuri de reglementare ex ante la nivelul pieței de gros. Orange 
nu este de acord cu acest lucru și consideră absolut necesară reglementarea pieței 
accesului la rețea la nivel central și impunerea în sarcina RCS (cota de piață calculată în 
zona de acoperire a rețelei sale este de 75%) a obligației de a acorda accesul la rețea în 
condiții tehnice și comerciale definite de autoritatea de reglementare. În momentul de 
există bariere la pătrundere pe piață. Un operator nou trebuie să negocieze cu operatorul 
care deține infrastructura sau să-și facă propria rețea. 
 Domnul președinte Daniel Oajdea a specificat faptul că odată ce Comisia 
Europeană a transmis un răspuns prin care susține concluziile ANCOM privind faptul că 
circumstanțele naționale ale pieței românești a serviciilor de acces la elemente de 
infrastructură diferă semnificativ de cele din alte state membre ale Uniunii Europene, 
piața cu amănuntul fiind caracterizată de un mediu competitiv foarte dinamic, bazat pe 
cel mai ridicat grad de concurență la nivel de infrastructuri dintre toate statele membre 
UE, cu viteze medii de conexiune în bandă largă printre cele mai ridicate (peste 60% 
dintre conexiunile de acces permit viteze de cel puțin 30Mbps), la prețuri situate pe 
penultimul loc în UE, memoriul a fost golit parțial de conținut. 
 În continuare domnul președinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentantului 
ANCOM, domnul Eduard Lovin, pentru a-și expune punctul de vedere. 
Domnul Eduard Lovin a menționat că proiectele de măsuri ale ANCOM de identificare, 
analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la 
elemente de infrastructură şi serviciilor de acces în bandă largă au fost supuse consultării 
publice în perioada 13 august 2015 – 25 septembrie 2015. 

Proiectele de măsuri ale ANCOM privind revizuirea pieţelor relevante 
corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură şi serviciilor de acces în 
bandă largă au fost dezbătute public în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ din data de 
12 noiembrie 2015, fiind adoptate la nivel naţional în forma supusă dezbaterii. 

În data de 26 noiembrie 2015, Comisia Europeană a transmis ANCOM o serie de 
întrebări cu privire la măsurile notificate, Autoritatea comunicând un răspuns forului 
european în data de 03 decembrie 2015.  

La data de 16 decembrie 2015, Comisia Europeană a transmis ANCOM scrisoarea 
de răspuns – „Decizia Comisiei privind Cazul RO/2015/1804: Furnizare la nivel de gros 
de servicii de acces local la puncte fixe în România; Cazul RO/2015/1805: Furnizare la 
nivel de gros de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum în 
România – Articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE: nu există observaţii” , 
prin care își exprimă acordul cu privire la măsurile propuse de ANCOM.  
 Având în vedere scrisoarea de răspuns transmisă de Comisia Europeană, potrivit 
prevederilor art. 97 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, 



ANCOM a adoptat măsurile de reglementare propuse prin prevederile Deciziei 
preşedintelui ANCOM nr. 1145/2015 privind identificarea pieţei relevante din sectorul 
comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de 
infrastructură, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 973 din data de 29 
decembrie 2015, Partea I.  
Domnul deputat Daniel Iane a întrebat reprezentanta Orange în ce sens se simt 
discriminați și de ce Orange nu negociază cu operatorii care dețin rețele sau să 
investească în infrastructură, respectiv să-și facă o rețea proprie.  
 Reprezentanta Orange a precizat că barierele la intrarea pe piață constă în 
interdicția legală de a amplasa rețele subterane în zonele urbane și existența unei 
preferințe a clienților de a achiziționa serviciile de acces la internet fix împreună cu 
servicii de TV, ceea ce va contribui la consolidarea poziției pe piață a RCS. Operatorii 
care dețin rețele negociază de pe poziție de monopol. 
 Domnul deputat Valerian Vreme a precizat faptul că din memoriu reiese faptul că 
Orange contestă studiile făcute de ANCOM și a întrebat reprezentanta Orange dacă ei au 
făcut un studiu de piață. 
 Reprezentanta Orange a precizat că au făcut un astfel de studiu și au ajuns la 
concluzia că piața trebuie reglementată. 
 Domnul deputat Mircea Cazan a menționat faptul că RCS cumpără rețele din 
2000, făcându-și astfel rețeaua mare. Orange de ce nu a făcut la fel? 
 Domnul deputat Daniel Iane a precizat că de fapt Orange vrea ca Parlamentul să 
intervină în chestiuni comerciale. Este vorba de negocieri comerciale între operatori. 
Parlamentul nu poate reglementa în favoarea unuia sau altuia. Nu-i oprește nimeni să 
investească în rețele nici să negocieze între ei.   
 În finalul discuțiilor domnul deputat Valerian Vreme a propus ca să se analize mai 
profund situația și apoi să se dea un răspuns. 
 

1. E51/2015 - Comunicarea Comisiei Europene: Analiza anuală a creșterii 
pentru anul 2016; Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM 
(2015) 690 

 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 10.12.2015, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de 
opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene: Analiza anuală a creșterii pentru 2016. 
Consolidarea redresării și stimularea convergenței – COM (2015) 690.    

Comisia Europeană încurajează România şi alte state membre UE să participe la 
Planul de investiţii pentru Europa, prin mobilizarea investiţiilor publice şi private 
necesare obiectivelor Planului. Continuarea reformelor structurale pentru corectarea 



dezechilibrelor macroeconomice, creşterea productivităţii şi atingerea unui nivel mai 
mare de convergenţă reprezintă priorităţi pentru 2016.  

România este interesată de consolidarea dimensiunii sociale a politicilor 
europene. Deşi în România rata şomajului este sub media UE, situaţia este mai dificilă în 
cazul tinerilor, în special pentru cei care nu sunt înscrişi la studii sau nu lucrează. De 
asemenea, România se află printre statele membre în care riscul de sărăcie, nu doar în 
rândul şomerilor, ci şi al angajaţilor, a crescut în perioada recentă, (conform raportului de 
ţară pentru 2015).   

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei Europene – Analiza anuală a creșterii pentru anul 2016, 
Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM (2015) 690 și în urma 
dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

                                       Daniel Vasile Oajdea 
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