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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 12 iunie 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 12 iunie 2018 au fost prezenți 11 deputați. 

La lucrările ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat din partea Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei domnul Florin Rădoi director general. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. COM (2018) 237 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Inteligența 
artificială pentru Europa; 

2. COM (2018) 320 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Finalizarea 
unei piețe unice digitale de încredere pentru toți; Contribuția Comisiei la 
reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică 
digitală, desfășurată la Sofia, 16 mai 2018; 

3. PLx nr.338/2018 -Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. 

 
 

1. COM (2018) 237 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Inteligența 
artificială pentru Europa 
 

 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 25.05.2018, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Inteligența 
artificială pentru Europa - COM (2018)237. Această Comunicare stabilește o inițiativă 
europeană privind IA, care vizează:  



 2 

• Creșterea capacității tehnologice și industriale a UE și utilizarea IA în întreaga 
economie, atât în sectorul privat, cât și în cel public. Aceasta cuprinde investiții în 
cercetare și inovare și un acces mai bun la date;  

• Pregătirea pentru schimbările socioeconomice pe care IA le aduce, prin încurajarea 
modernizării sistemelor de educație și de formare, sprijinirea talentelor, anticiparea 
schimbărilor de pe piața forței de muncă, sprijinirea tranzițiilor de pe piața forței de 
muncă și adaptarea sistemelor de protecție socială;  

• Asigurarea unui cadru etic și legal adecvat, bazat pe valorile Uniunii și în 
conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE. Aceasta cuprinde orientările 
viitoare asupra normelor existente privind responsabilitatea pentru produse, o analiză 
detaliată a noilor provocări și cooperarea cu părțile interesate, prin intermediul unei 
Alianțe europene pentru IA, pentru elaborarea orientărilor de etică a IA.  

 
 Domnul deputat Dinu-Gheorghe Socotar a menționat că susține această Comunicare a 
Comisiei Europene, cu toate că ar fi fost necesară o prezentare mai concretă a măsurilor ce 
vor fi luate de Comisie pentru sprijinirea investițiilor publice și private în cercetare și inovare 
în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să pună accent 
mai mare pe implementarea în economie a rezultatelor cercetării. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil cu observația ca, Comisia Europeană să pună accent mai mare pe 
implementarea în economie a rezultatelor cercetării. Cu unanimitate de voturi (11 voturi 
pentru) propunerea domnului  președinte Cătălin Drulă a fost adoptată. 

 

2. COM (2018) 320 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Finalizarea 
unei piețe unice digitale de încredere pentru toți; Contribuția Comisiei la 
reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică 
digitală, desfășurată la Sofia, 16 mai 2018 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că acest document este un raport de 
progres cu privire la piața unică digitală. Documentul sintetizează inițiativele Comisiei în 
materia pieței digitale, subliniind necesitatea unor eforturi suplimentare ale Comisiei de a 
finaliza toate dosarele legislative restante până la sfârșitul anului 2018. În concluzia acestui 
document se prevede că, Comisia invită liderii europeni să discute și să ofere o orientare 
strategică în vederea îndeplinirii următoarelor acțiuni: 

1. punerea în practică, cât mai urgent, a tuturor celorlalte măsuri restante necesare pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor în 
toate statele membre; 

2. obținerea din partea Consiliului a unui acord rapid asupra poziției sale de negociere cu 
privire la Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, care are 
drept scop să asigure confidențialitatea datelor transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice, astfel încât negocierile să poată începe până în iunie 2018, în vederea 
adoptării sale până la sfârșitul anului 2018; 
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3. asigurarea faptului că, până în iunie 2018, colegiuitorii ajung la un acord cu privire la 
Codul comunicațiilor electronice și la Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără 
caracter personal, precum și cu privire la toate celelalte propuneri prezentate spre 
adoptare privind piața unică digitală, până la sfârșitul anului 2018, în conformitate cu 
solicitarea Consiliului European din octombrie 2017; 

4. mobilizarea investițiilor publice și private necesare pentru ca întreprinderile și 
sectorul public să dezvolte inteligența artificială, măsuri de securitate cibernetică, 
rețele de conectivitate 5G, tehnici de calcul de înaltă performanță și alte noi tehnologii 
digitale, și să promoveze competențele digitale, care sunt esențiale pentru stimularea 
inovării și pentru competitivitatea viitoare a UE într-o economie globală bazată pe 
date. 

 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că a participat în data de 
15 mai 2018 la Bruxelles, la reuniunea interparlamentară referitoare la punerea în aplicare a 
pachetului legislativ privind protecţia datelor, organizată de Comisia LIBE a Parlamentului 
European. În cadrul acestei dezbateri s-a reiterat opinia ca statele membre să nu aplice amenzi 
în primul an de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. De asemenea, toți 
actorii prezenți au reclamat înârzierea adoptării, de către Comisia Europenă, a notelor de 
punere în aplicare a Regulamantului.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil cu observația că, Comisia trebuie să urgenteze punerea în practică a tuturor 
măsurilor restante necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului general privind 
protecția datelor. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea domnului președinte 
Cătălin Drulă a fost adoptată. 

 
 

3. PLx nr.338/2018 - proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.123/2012, în sensul instituirii 
obligativităţii operatorului de distribuţie sau a operatorului de transport şi de sistem de a 
finanţa toate lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, 
instituindu-se în acest sens sancţiuni graduale care se aplică operatorilor în cazul nerespectării 
acestei prevederi. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, iar în conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru a-și prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentantul ANRE a precizat că susține acest proiect de lege care cuprinde 
prevederi referitoare la: atribuirea autorităților administrației publice locale din unitățile 
administrativ-teritoriale, asocieri ale acestora, sau Consiliul Județean, după caz, a rolului de 
autoritate contractantă în încheierea contractelor de concesiune a serviciului public de 
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distribuție a gazelor naturale; înăsprirea regimului sancționar, modificări rezultate din 
practica ANRE, pentru refuzul operatorilor de distribuție concesionari de a prelua rețeaua 
electrică potrivit obligației asumate; implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din 
punct de vedere al costurilor și beneficiilor; obligația operatorului pieței de gaze naturale, în 
vederea obținerii licenței pentru desfășurarea activității de administrare a piețelor centralizate 
de gaze naturale, de a dispune de sisteme și aplicații informatice care să asigure organizarea 
și administrarea piețelor centralizate angro de gaze naturale și să facă dovada certificării 
sistemelor informatice utilizate.  

 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că la punctul 24 din proiectul de lege 
sunt prevăzute obligațiile operatorului Punctului Virtual de Tranzacționare (PVT), dar un 
există o definiție a Punctului Virtual de Tranzacționare. 

 Reprezentantul ANRE a precizat că a fost o scăpare a proiectului de lege și că s-a 
votat un amendament la Comisia pentru industrii și servicii, Comisie sesizată în fond, prin 
care se definește Punctului Virtual de Tranzacționare. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil 
asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) propunerea 
domnului președinte Cătălin Drulă a fost adoptată. 
 

 
  

  

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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