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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 15 februarie 2017 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 15 februarie au fost prezenţi: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela 
Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Cîtea 
Vasile, Pambuccian Varujan, Socotar Gheorghe-Dinu. Au fost absenţi: Pop Andrei, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Jivan Luminita-Maria, Oprea Dumitru, Sămărtinean Cornel-
Mircea, Șerban Ciprian-Constantin. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. PLx nr.41/2017 - Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale; 

2. PLx nr.96/2017 - Proiectul de Lege privind economia de acces; 
3. Plx nr.5/2017 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.86/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
4. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
  
 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele comisiei. 
 La dezbaterile proiectelor de lege a participat din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale doamna Carmen Elian – Subsecretar de Stat. 
 

1. PLx nr.41/2017 - Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale. 
 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale (PLx nr.41/2017). 
 Camera Deputaților este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri conform avizului 
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nr.551/02.06.2016, Senatul a adoptat propunerea legislativă, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată, la data de 22.12.2017,Guvernul nu 
susține propunerea legislativă, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.14 din OUG 
nr.13 privind serviciile poștale, în sensul instituirii posibilității angajării unor salariați, cu 
contract de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă, în anumite 
situații specifice. 
 Dispozițiile cuprinse în proiectul de lege se regăsesc la pct. 9 din Ordonanța 
Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.238/2016.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot respingerea proiectului de Lege 
pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale, având în vedere faptul că dispozițiile acestuia se regăsesc în cuprinsul 
Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.238/2016. Prin urmare inițiativa legislativă a rămas fără obiect.  
 Cu unanimitate de voturi s-a votat respingerea proiectului de lege. 
 

2. PLx nr.96/2017 - Proiectul de Lege privind economia de acces 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru 
industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu  proiectul de Lege privind 
economia de acces. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri conform avizului 
nr.726/21.07.2016, Senatul a adoptat propunerea legislativă, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată, la data de 22.12.2017, proiectul de lege 
se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea serviciilor prestate pe piețele online, 
bazate pe resursele sau bunurile pe care o societate le oferă și pe care le pune la dispoziția 
unui solicitant, pentru o perioadă limitată de timp. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Varujan 
Pambuccian inițiatorul proiectului de lege pentru a face o prezentare a acestuia. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că proiectul de lege se înscrie în 
economia digitală. Dacă în economia convențională consumatorii cumpără produse și 
devin proprietari, în economia bazată pe accesibilitate, consumatorii plătesc pentru 
accesul temporar la un anumit produs sau serviciu. Practic, o economie de acces este 
structurată pe două nivele: cel de management și cel de furnizor – utilizator. Între 
furnizorii de bunuri și servicii și utilizatori nu există raporturi de serviciu. Exemple de 
platforme tehnologice sunt numeroase, cea mai cunoscută în România fiind Uber, 
www.taskrabbit.com -  dacă dorim să apelăm la serviciile unui tâmplar sau instalator, 
www.airbnb.com – închirieri de locuințe/spații rezidențiale, www.car2go.com – închirieri 
auto etc.. Veniturile obținute de furnizori în urma activităților derulate prin intermediul 
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platformei tehnologice, în cazul furnizorilor persoane juridice, se supun regimului de 
impozitare și taxare în conformitate cu Legea   nr.   227/2015   privind   Codul   Fiscal, 
iar în cazul furnizorilor persoane fizice sunt asimilate cu venituri provenind din activități 
liberale care nu implică crearea unei societăți comerciale. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul  reprezentantului MCSI pentru a 
prezenta punctul de vedere. 
 Doamna Subsecretar de Stat Carmen Elian a menționat că MCSI susține pe fond 
reglementarea acestor servicii. MCSI a transmis către Ministerul pentru Relația cu 
Parlamentul observații cu privire la această inițiativă legislativă. Domnul ministru 
Augustin Jianu solicită amânarea votului pe acest proiect de lege având în vedere că nu 
există redactat un punct de vedere al Guvenului. 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a propus să se solicite un punct de vedere 
de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul atât pentru inițiativa legislativă, cât și 
pentru amendamentele propuse. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de solicitare a unui 
punct de vedere al Guvernului adresată Ministerului pentru Relația cu Parlamentul și 
propunerea de amânare a dezbaterilor proiectului de lege cu două săptămâni. 
 Cu unanimitate de voturi cele două propuneri au fost adoptate.  
 
 

3. Plx nr.5/2017 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.86/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor și  
Comisia economică, industrii și servicii din Senat au fost sesizate spre avizare, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri conform 
avizului nr. 1199/24.11.2016, iar Guvernul, prin adresa nr.479/DRP/03/02/2017, susține 
adoptarea proiectului de lege. 

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea nr.339/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. Astfel, bugetul de stat pe anul 2016 se diminuează la venituri cu suma de 
326,7 milioane lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 904,5 milioane lei, urmând ca 
deficitul să se majoreze cu suma de 1.231,2 milioane lei. 
 Art. 18. alin (1) din prezenta ordonanță de urgență prevede că Ministerul 
Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională poate majora contribuţia statului la 
capitalul social al Companiei Naţionale „Poşta Română”— S.A. proporţional cu cota de 
participare deţinută doar în condiţiile în care Fondul Proprietatea va participa la 
majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
suma de 172.356 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru 
Societatea Informaţională la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 72 „Active financiare” 
alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale” . Suma 
prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea 



Informaţională, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei 
Naţionale „Poşta Română"— S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.”                    
Domnul președinte a dat cuvântul reprezentantului MCSI pentru a prezenta poziția 
ministerului. 

Doamna Subsecretar de Stat Carmen Elian a menționat că suma de 172.356 mii lei 
MCSI nu a fost folosită în anul 2016 pentru că MCSI nu a reușit să ajungă la un acord cu 
Fondul Proprietatea cu privire la recapitalizarea Companiei Naţionale „Poşta Română"— 
S.A. MCSI speră ca în primul semestru al anului 2017 să se ajungă la un acord cu Fondul 
Proprietatea cu privire la recapitalizarea Companiei Naţionale „Poşta Română"— S.A. de 
aceea suma de 170.000 mii lei este prevăzută și în bugetul MCSI pe anul 2017.  

 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016. 

În urma votului s-a hotărât, cu unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. 

 
4. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
 
 În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 
economică, industrii şi servicii a Senatului, au fost sesizate pentru a dezbate şi aviza 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 La analiza Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au participat din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii domnul 
Marinescu Cătălin – Preşedinte, domnul Cristin Popa – Director Executiv, Direcția 
Executivă Monitorizare și Control, domnul Eduard Lovin - Director Executiv, Direcția 
Executivă Reglementare, domnul Bogdan Iana – Director Executiv, Direcția Executivă 
Administrare Spectru Radio și Numerotație, doamna Mădălina Gavrilă – consilier 
președinte și doamna Alina Șumudică – consilier. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Cătălin Marinescu – 
președinte ANCOM pentru a prezenta proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017 a ANCOM. 

Domnul președinte Cătălin Marinescu a precizat că finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii. 
            Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare 
pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2017. Acesta 
este construit pe credite bugetare, pentru fiecare cod al clasificației bugetare, conform 
OUG nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare.  



 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi 
cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.  
 Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
ANCOM se reportează anul următor. 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care a fost suma veniturilor ANCOM 
în anul 2016 și execuția bugetară pe anul 2016. 
 Domnul Cătălin Marinescu a menționat că veniturile în anul 2016 au fost în sumă 
de 342.409 mii lei, iar în ceea ce privește execuția bugetară pe anul 2016 nu are cifrele 
pentru că aceasta nu a fost încă finalizată. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat președintelui ANCOM transmiterea 
către comisie, în termen de o săptămână, a execuției bugetare pe 2016.  
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a solicitat președintelui ANCOM ca în 
termen de 6 luni să prezinte comisiei un plan etapizat cu privire la implementarea 
serviciului universal. 
 Domnul Cătălin Marinescu și-a luat angajamentul ca în termen de o săptămână să 
transmită execuția bugetară pe anul 2016 a ANCOM  și în termen de 6 luni va prezenta 
un plan privire la implementarea serviciului universal. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot Proiectul Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM).  
 În urma votului s-a hotărât, cu unanimitate, adoptarea proiectului bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a ANCOM. 
 
 

 
 
 

                                               PREŞEDINTE, 
                                    Cătălin Drulă 
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