PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din 13 septembrie 2017
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost
prezenți 9 deputați.
La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) domnul Emil Niță vicepreședinte și doamna Răduț Laura - Șef serviciu.
Pe ordinea de zi s-au aflat:
1. PLx nr.238/2017 - Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor
aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la
conturile de plăți cu servicii de bază;
2. Diverse.
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,
președintele comisiei.
1. PLx nr.238/2017 - Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor
aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la
conturile de plăți cu servicii de bază
Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că a depus o serie de amendamente la
articolul 18 din proiectul de lege, articol referitor la site-ul internet de comparare a
comisioanelor. Amendamentele se referă la:
- obligarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor de a pune la dispoziția
consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele
percepute de către prestatorii de servicii de plată, deoarece este important să existe un
site național oficial, administrat de o autoritate a statului, astfel încât să fie mai ușor
pentru consumatori să acceseze informația și să aibă încredere în datele afișate;
- transmiterea, la cererea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a
informațiilor în format deschis, prelucrabil automat, potrivit Legii nr.109/2007 privind
reutilizarea informațiilor din instituțiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, de către prestatorii de servicii de plată pentru a facilita importul datelor;
- site-ul administrat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să
prezinte informațiile și în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități,
conform prevederilor Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor
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persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și să furnizeze date
în format deschis prelucrabil automat, potrivit Legii nr.109/2007, privind reutilizarea
informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
deoarece datele sunt publicate pentru comparabilitate și pentru satisfacerea interesului
consumatorului, astfel încât acestea trebuie să poată fi reutilizate liber.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de avizare
favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele prezentate. Cu unanimitate de voturi (8
voturi pentru) membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu amendamente a proiectului
de lege.

2. Diverse.
Având în vedere statutul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații (ANCOM) de autoritate publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub
control parlamentar și faptul că domnul Adrian Diță președintele Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) nu a răspuns invitației Comisiei de
a se prezenta la ședința din 20 iunie 2017, domnul președinte Cătălin Drulă a propus
transmiterea unei noi solicitări domnului Adrian Diță de a se prezenta la ședința Comisiei
care va avea loc peste două săptămâni pentru a clarifica anumite aspecte apărute în massmedia.

PREȘEDINTE,
Cătălin Drulă
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