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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 30 mai 2017  

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

Camera Deputaților din 30 mai 2017 au fost prezenți 10 deputați. 

 
Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. COM (2017)228 - Comunicarea Comisiei Europene  -  Evaluarea la jumătatea 
perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. O piață 
unică digitală conectată pentru toți. 
 

 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele comisiei. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 170 

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, în data de 26.05.2017, pentru examinare în fond 

și întocmirea unui proiect de opinie, cu Comunicarea Comisiei Europene  -  Evaluarea la 

jumătatea perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. O 

piață unică digitală conectată pentru toți. În data de 6 mai 2015 Comisia Europeană a 

adoptat Comunicarea O strategie privind piața unică digitală pentru Europa. La doi ani de la 

adoptarea sa, Strategia privind piața unică digitală a fost supusă unei analize ale cărei 

rezultate au fost publicate de Comisia Europeană în Comunicarea Evaluarea la jumătatea 

perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală. O piață unică 

digitală conectată pentru toți la data de 10 mai 2017. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă și domnul deputat Anton Anton au menționat că 

această Comunicare a Comisiei Europene este destul de neclară și nu cuprinde o analiză 

efectivă implementării strategiei. 
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 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca pentru toate inițiativele legislative 

europene cu care Comisia va fi sesizată pentru examinare să fie organizate dezbateri publice 

cu toți factorii interesați, propunere cu care toți membrii Comisiei au fost de acord. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca până la data de 6 iunie 

2017 membrii Comisiei să transmită pe email opinii cu privire la această Comunicare, 

urmând că în săptămâna 6-8 iunie 2017 să se adopte un  proiect de opinie,  având în vedere 

faptul că termenul de transmitere a proiectului de opinie către Comisia pentru afaceri 

europene este 8 iunie 2017. 

  

 

 
PREŞEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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