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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

  Nr.4c-16/84/08.06.2017 
 

 
Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei Europene  -  Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în 
aplicare a Strategiei privind piața unică digitală.  

O piață unică digitală conectată pentru toți 

COM (2017) 228 
 

 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 – COM (2017)228. 

 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. Analiza trece 
în revistă iniţiativele legislative deja adoptate în domeniu, precum şi propunerile legislative care 
urmează să fie adoptate la nivel european. Tematicile abordate în cadrul comunicării sunt în 
principal: conectivitate, comerț electronic, reforma în domeniul drepturilor de autor, protecția 
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datelor cu caracter personal, deschiderea și reutilizarea datelor, resurse umane și competențe 
digitale, utilizarea noilor tehnologii de întreprinderi, internetul obiectelor, securitate cibernetică, 
precum și rolul platformelor tehnologice în combaterea conținutului ilegal online. De asemenea, 
pe 29 mai a fost publicată comunicarea Comisiei Europene privind inițiativa WiFi4EU, care va 
permite accesul la internet fără fir în spații publice. 

 Cu toate acestea, comunicarea este mai degrabă descriptivă şi nu conţine o analiză 
efectivă a gradului şi modului de implementare până în prezent a măsurilor privind piaţa unică 
digitală la nivelul statelor membre. O astfel de analiză ar fi necesară pentru a se ajunge la o 
înţelegere şi implementare unitare a legislaţiei europene. Anexarea Raportului privind progresele 
digitale înregistrate la nivel european pe 2017 nu este suficientă în acest sens. Ar fi  utilă o 
evaluare efectivă a modului de implementare a Regulamentului 910/2014, respectiv a directivei 
CRM, privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de 
licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața 
internă, dar şi un calendar mai clar în ceea ce priveşte iniţiativele legislative viitoare. 

 De asemenea, ar fi utilă conturarea unor recomandări în ceea ce priveşte implementarea 
Directivei NIS privind securitatea cibernetica, respectiv în ceea ce priveşte pregătirea intrării în 
vigoare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor. 

 Cu privire la dezvoltarea competenţelor digitale la nivelul statelor membre şi micşorarea 
diviziunii digitale, lipseşte din cadrul comunicării precizarea surselor de finanţare disponibile. 
Considerăm totodată că ar fi necesară şi o actualizare a definiţiei serviciului universal, precum şi 
iniţierea mai multor acţiuni pentru reducerea diferenţelor între zonele urbane şi cele rurale. O altă 
lacună a documentului ar fi lipsa abordării temei resurselor umane în IT, o problemă majoră, în 
special pentru administraţia publică, în multe state membre. 

 Altfel, ne raliem obiectivelor menţionate de Comisie pentru a ajunge la o piaţă unică 
digitală şi asigurăm Comisia de sprijinul şi colaborarea noastră. La nivel naţional vom iniţia 
consultări cu actorii interesaţi pe marginea propunerilor legislative de la nivel european în 
domeniu. 

  

 

Președinte, 
Cătălin Drulă 


