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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 8 octombrie 2019 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 8 octombrie 2019 au fost prezenți 9 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.373/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice; 

2. COM (2019) 330 – Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European  de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității de 
inovare a Europei;  

3. COM (2019) 331 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare); 

4. Diverse. 
 
   
 

1. PLx nr.373/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor spre avizare în procedură de urgență, proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015, în scopul evitării declanşării de 
către Comisia Europeană a procedurii de infringement pentru transpunerea incompletă a 
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acquis-ului UE în domeniul gestionării deşeurilor. Proiectul transpune în legislaţia naţională 
art.3 alin.(1) literele (m) şi (n), art.5 alin.(1) şi alin.(2) literele (d) şi (e), art.8 alin.(1) şi (3), 
art.11 alin.(2), art.12 alin.(5), art.15 alin.(1) teza finală, art.16 alin.(4) şi partea 3 din anexa V 
la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16.09.2019. 
Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 
iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) trebuia transpusă în 
legislația națională până la 14 februarie 2014. 
 Ca urmare a netranspunerii acestei directive în data de 17 octombrie 2014 Comisia 
Europeană a înaintat României avizul motivat pentru neîndeplinirea obligației de comunicare 
a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2012/19/UE. În prezent România se afla în 
ultima etapă a fazei precontencioase a procedurii de infringement existând posibilitatea 
declanșării în perioada imediat următoare a procedurii contencioase care se soluționează de 
către Curtea de Justiție a UE și care poate impune statului român plata unei sume forfetare. 
 În 2016 Comisia Europeană a transmis României scrisoarea nr. 
ENV.E.1/NM/sv/EUP(2016)9045 având ca obiect transpunerea incompletă/incorectă a 
prevederilor de la art.3 literele m și n, art.5 alin.(1) și  alin. (2) literele d și e, art.8 alin.(1) și 
(3), art.11 alin. (2), art.12 alin.(5), art.15 alin.(1) ultimul paragraf, art.16 alin.(4), partea 3 din 
anexa V la Directiva 2012/19/UE, respectiv preluarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice - DEEE provenite de la gospodării particulare, tratarea DEEE, rambursarea 
contribuțiilor plătite de către producători atunci când DEEE sunt transferate în scopul 
introducerii pe piață în afara teritoriului României, estimări motivate cu privire la cantităţile 
şi categoriile de DEEE introduse pe piaţă, managementul DEEE-urilor și modificarea 
următoarelor definiții: “dispozitiv medical”, „dispozitiv medical de diagnostic în vitro”. 
 În data de 25.01.2019, Comisia Europeană a înaintat României scrisoarea de somare  - 
Încălcarea nr. 2018/2349 de punere în întârziere pentru neîndeplinirea obligației de 
comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului.  
 Pentru România, Comisia poate propune CJUE o sumă forfetară fixă de minimum 
1.592.000 euro, iar penalitățile cu titlu cominatoriu care pot fi propuse variază între 1.925 
euro și 115.506 euro pe zi de întârziere. 
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra  proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte a fost adoptată. 
 

2. COM (2019) 330 – Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European  de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității de 
inovare a Europei 

3. COM (2019) 331 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 170 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind 
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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, propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-
2027:stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei COM (2019) 330 și 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (reformare) COM (2019) 331.   
 Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 prin 
Regulamentul (CE) nr. 294/2008, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1292/2013 și are 
sediul la Budapesta. Misiunea sa este să abordeze provocările societale majore prin 
îmbunătățirea capacității de inovare și a performanței UE prin integrarea triunghiului 
cunoașterii format din educație, cercetare și inovare. Propunerea de Decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European  de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității de inovare a 
Europei și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) asigură alinierea EIT la următorul 
Program-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027). Orizont 
Europa (2021-2027) este programul Uniunii Europne de finanțare a Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT). Cu un buget propus de 3 miliarde EUR, reprezentând o creștere 
de 600 de milioane EUR, respectiv 25 % față de actuala Agendă strategică de inovare (2014-
2020), EIT va finanța activități ale ”comunităților de cunoaștere și inovare” existente și noi 
„comunități ale cunoașterii și ale inovării” (CCI) și va sprijini capacitatea de inovare a 750 de 
instituții de învățământ superior. Institutul va stimula inovarea, sprijinind peste 10 000 de 
absolvenți din programele de masterat și doctorat, aproximativ 600 de noi start-upuri și peste 
7 000 de întreprinderi existente. În prezent Institutul European de Inovare și Tehnologie 
sprijină opt comunităților de cunoaștere și inovare existente și noi CCI-uri care reunesc 
societăți, universități și centre de cercetare pentru a forma parteneriate transfrontaliere.  
 Se propune o nouă Agendă strategică de inovare (ASI), care stabilește strategia și 
prioritățile EIT pentru perioada 2021-2027 și îi definește obiectivele, acțiunile-cheie, 
rezultatele preconizate și resursele necesare. 
 Agenda strategică de inovare propusă pentru perioada 2021-2027 își propune să 
atingă următoarele obiective: 

1. Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare: În viitor, 
EIT își va consolida rețelele, implicând mai multe instituții de învățământ superior, 
întreprinderi și organizații de cercetare elaborând strategii de deschidere la nivel 
regional. Selectarea partenerilor de cooperare și pregătirea activităților CCI-urilor vor 
fi orientate spre incluziune. De asemenea, CCI-urile vor dezvolta legături cu 
strategiile de specializare inteligentă, o inițiativă a UE de stimulare a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă, permițând fiecărei regiuni să identifice și 
să își dezvolte propriile avantaje competitive. 

2. Stimularea capacității de inovare a învățământului superior: EIT va sprijini 750 
de instituții de învățământ superior cu finanțare, expertiză și îndrumare, permițându-le 
să desfășoare activități economice în domeniul lor de interes. Institutul va concepe și 
va lansa activități în special în țările cu o capacitate de inovare mai scăzută. Astfel, 
EIT se va baza pe inițiative politice de succes, cum ar fi HEInnovate, un instrument 
gratuit de autoevaluare pentru toate tipurile de instituții de învățământ superior, sau 
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Cadrul regional de evaluare a impactului inovării, care permite universităților să 
evalueze modul în care promovează inovarea în regiunile în care sunt bazate. 

3. Lansarea noilor ”comunităților de cunoaștere și inovare” -CCI-uri: EIT va lansa 
două noi CCI-uri, selectate în domeniile cele mai relevante pentru prioritățile politice 
ale programului Orizont Europa. Prima CCI nouă urmează să se concentreze asupra 
industriilor culturale și creative și este prevăzută să înceapă în 2022. Acest sector are 
un potențial de creștere ridicat, cu multe inițiative populare și cu putere de atragere a 
cetățenilor și este complementar celor opt CCI-uri existente. Domeniul prioritar al 
unei a doua noi CCI va fi decis într-o etapă ulterioară; aceasta urmează să fie lansată 
în 2025. 

 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil asupra acestor inițiative legislative europene. Cu unanimitate de voturi (9 
voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

4. Diverse. 
 

 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
a transmis Comisiei IT&C invitația de a organiza împreună Conferința internațională”Harta 
utilizatorului conectat”, eveniment ce marchează lansarea celui mai recent instrument al 
ANCOM privind acoperirea rețelelor de telefonie mobilă la nivel național, în data de 22 
octombrie 2019. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot solicitarea ANCOM de a fi co-
organizator al Conferinței internaționale ”Harta utilizatorului conectat”. Cu 7 voturi pentru și 
2 abțineri solicitarea ANCOM a fost aprobată. 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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