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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 1 martie 2016 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 1 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme, Grindeanu Sorin Mihai. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, 
Iusein Ibram, Josif Moldovan, Murgu Neagu, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. Plx nr. 17/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; 
2. Plx nr. 18/2016 - Proiectul de Lege privind achizițiile publice; 
3. Plx nr. 20/2016 - Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii. 
4. Comunicarea Comisiei Europene: Către un cadru modern, mai european 

privind drepturile de autor – COM (2015) 626.   
5. Diverse. 

 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea,  
președintele comisiei. 
 La lucrările comisiei a  participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Căpitanu Sorin – director. 
 Reprezentantul ANAP a precizat că au fost refăcute tabelele de concordanță de 
transpunere a celor trei directive, respectiv Directiva 2014/25/UE, Directiva 2014/24/UE 
și Directiva 2014/23/UE. 
 Având în vedere că noile tablele de concordanță, la ora desfășurării ședinței 
comisiei, nu fuseseră transmise domnul președinte Daniel Vasile Oajdea a propus 
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor.  
 

mihaela.astafei
New Stamp



4. Comunicarea Comisiei Europene: Către un cadru modern, mai european 
privind drepturile de autor – COM (2015) 626.   

 Ca parte a angajamentelor asumate în cadrul Strategiei privind piața unică 
digitală, Comisia a prezentat propunere care le va permite europenilor să aibă acces la 
conținutul lor online pe durata călătoriilor și un plan de acțiune menit să modernizeze 
normele UE în domeniul drepturilor de autor.  

 În prezent, europenii care călătoresc în UE pot fi deconectați de la servicii online 
care oferă acces la filme, transmisiuni sportive, muzică, jocuri sau cărți electronice pentru 
care au plătit în țara lor de origine. Comisia propune eliminarea treptată a obstacolelor 
care împiedică accesul transfrontalier la conținut și circulația operelor, pentru a le permite 
cetățenilor UE să beneficieze, în călătoriile lor, de conținutul digital pe care l-au 
cumpărat sau la care s-au abonat acasă. Portabilitatea transfrontalieră, un nou drept al 
consumatorilor europeni, ar putea deveni realitate în 2017, anul care va marca și 
desființarea tarifelor de roaming în UE.  

 În plus, Comisia și-a prezentat și viziunea cu privire la un cadru modern al UE în 
domeniul drepturilor de autor. Această viziune politică va fi transpusă în propuneri 
legislative și inițiative concrete.  

 În general, Comisia dorește să se asigure că cetățenii europeni au acces la o ofertă 
amplă și legală de conținut, garantând, în același timp, că autorii și alți deținători ai 
drepturilor de autor vor fi mai bine protejați și remunerați în mod echitabil. Principalele 
sectoare ale educației, culturii, cercetării și inovării vor beneficia, de asemenea, de un 
cadru mai modern și mai european.   

 Planul de acțiune al Comisiei se bazează pe patru axe complementare și 
stabilește o viziune pe termen lung pentru drepturile de autor în UE. 

1. Extinderea accesului la conținut în întreaga UE 
2. Excepții de la normele privind drepturile de autor pentru o societate 

inovatoare și favorabilă incluziunii 
3. Crearea unei piețe mai echitabile 
4. Combaterea pirateriei 

 
 
  5. Diverse  
 Domnul deputat Valerian Vreme a prezentat invitația SEEDIG (South Eastern 
European Dialogue on Internet Governance) adresată membrilor Comisei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor de a se alătura, în calitate de partener 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12524
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12526


instituțional, la cea de a doua reuniune anuală SEEDIG care va avea loc la 22 aprilie 
2016, la Belgrad. 
 
 SEEDIG 2016 va fi găzduită de către Registrul Național Sârb al Domeniilor 
Internet (RNIDS ) și este susținută de următoarele entități: Consiliul Europei, Comisia 
Europeană, European Dialogue on Internet Governance ( EuroDIG ), Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN ), Internet Governance Forum 
(IGF), Internet Society (ISOC), RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) și 
Ministerul Comerțului, Turismului și Telecomunicațiilor din Republica Serbia ca partener 
instituțional local. 
 Cu unanimitate de voturi s-a hotărât să se dea curs invitației. 
  
 

PREŞEDINTE, 
                                           Daniel Vasile Oajdea 
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