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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

   
Către, 

      Comisia pentru afaceri europene 

 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei Europene–  O strategie privind piața unică digitală pentru Europa 

 COM (2015) 192 

În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului de funcționare a Uniunii Europene și a Protocoalelor nr.1 și 2 
anexate tratatelor Uniunii Europene, Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 
07.09.2015, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 
Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa - COM (2015) 192. 

 Internetul este folosit zilnic de 315 milioane de europeni. O piață unică digitală poate genera o 
creștere economică suplimentară de până la 415 de miliarde EUR, sute de mii de noi locuri de muncă 
și o societate bazată pe cunoaștere plină de dinamism. În prezent, piața digitală este constituită din 
serviciile online naționale (42 %) și din serviciile online stabilite în Statele Unite (54%) Serviciile 
online transfrontaliere din cadrul UE reprezintă doar 4 %. 
 Într-o piață unică digitală, libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a 
capitalurilor este asigurată și persoanele fizice și întreprinderile, indiferent de cetățenie sau de locul 
de reședință, pot beneficia de un acces neîntrerupt la activități online și pot exercita astfel de activități 
în condiții de concurență loială și la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu 
caracter personal. Realizarea unei piețe unice digitale va garanta faptul că Europa se menține pe o 
poziție de top la nivel mondial în domeniul economiei digitale, sprijinind astfel întreprinderile 
europene să dobândească o dimensiune globală.  
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 Strategia privind piața unică digitală are la bază trei piloni. 

Pilonul I - Un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii 
online în întreaga Europă – în acest scop Comisia propune: 

• norme pentru facilitarea comerțului electronic transfrontalier se referă la normele privind 
contractele și protecția consumatorilor în cazul cumpărăturilor făcute online, indiferent dacă 
este vorba de obiecte fizice, cum ar fi pantofi ori mobilă sau conținut digital, precum cărți 
electronice sau aplicații. Este necesară eliminarea rapidă a principalelor diferențe dintre mediul 
online și cel offline pentru a înlătura obstacolele din calea activității online transfrontaliere. 
Consumatorii urmează să beneficieze de o gamă mai largă de drepturi și de oferte, în timp ce 
companiile vor vinde mai ușor în alte țări ale UE. 

• asigurarea respectării a normelor de protecție a consumatorilor, prin revizuirea 
Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului; 

• costuri accesibile la livrarea coletelor. În prezent, 62 % din companiile care încearcă să vândă 
online afirmă că o barieră în acest sens o reprezintă costurile de coletărie prea ridicate; 

• soluționare problemei blocajului geografic nejustificat – o practică discriminatorie utilizată 
din motive comerciale, atunci când comercianții online fie refuză accesul consumatorilor la un 
site din cauza locului unde se află aceștia, fie îi redirecționează către un magazin local cu 
prețuri diferite. O asemenea blocare înseamnă că, de exemplu, clienții care închiriază 
autovehicule într-un anumit stat membru plătesc în cele din urmă mai mult pentru a închiria o 
mașină identică în aceeași destinație; 

• legislație modernă privind drepturile de autor: până la sfârșitul anului 2015 vor fi elaborate 
propuneri legislative pentru a reduce diferențele dintre regimurile naționale privind drepturile 
de autor și a facilita accesul online la opere pe scară mai largă în întreaga UE, inclusiv prin 
adoptarea altor măsuri de armonizare. Obiectivul constă în îmbunătățirea accesului oamenilor la 
conținutul cultural online, promovând, astfel, diversitatea culturală și creând noi oportunități 
pentru creatori și pentru industria de conținut. Comisia vrea să se asigure că utilizatorii care 
achiziționează filme, muzică sau articole se pot bucura de acestea în timpul călătoriilor lor în 
Europa. Totodată, Comisia va examina rolul intermediarilor online în ceea ce privește lucrările 
protejate prin drepturi de autor și va intensifica măsurile de asigurare a respectării normelor în 
cazurile încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială; 

• revizuirea Directivei privind transmisiile prin satelit și cablu pentru a evalua dacă domeniul 
de aplicare al acesteia trebuie extins pentru a cuprinde transmisiile online ale difuzorilor și 
pentru a analiza modalitățile de a spori accesul transfrontalier la serviciile difuzorilor din 
Europa; 

• simplificarea regimului TVA. Reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă mediul 
de afaceri din cauza regimurilor diferite de TVA. Vânzătorii de bunuri materiale către alte țări 

http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/asigurare
http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/proprietate


3 
 

să beneficieze de înregistrare și plată electronică unică, iar cu ajutorul unui prag comun de 
TVA, micile întreprinderi nou înființate să poată vinde online. 

Pilonul II: crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru 
dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare, în acest scop Comisia propune: 

• revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor. Aceasta cuprinde o coordonare mai 
eficientă a spectrului și criterii comune la nivelul UE pentru alocarea spectrului de frecvențe radio 
la nivel național; crearea de stimulente pentru investiții în infrastructura de bandă largă de mare 
viteză; asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață, tradiționali 
și noi, precum și crearea unui cadru instituțional eficace; 

• revizuirea cadrului mediatic audiovizual, astfel încât acesta să poată răspunde cerințelor 
secolului al XXI-lea, punând accentul pe rolurile diferiților actori de pe piață în ceea ce privește 
promovarea operelor europene (posturile de televiziune, furnizorii de servicii audiovizuale la 
cerere etc.). Comisia va examina totodată modul în care pot fi adaptate normele existente 
(Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale) la noile modele de afaceri pentru 
distribuirea conținutului; 

• efectuarea unei analize cuprinzătoare privind rolul pe piață al platformelor online (motoarele 
de căutare, mijloacele de comunicare sociale, magazinele de aplicații etc.). Aceasta va cuprinde 
aspecte precum lipsa de transparență a rezultatelor de căutare și a practicilor de stabilire a 
prețurilor, modul în care sunt folosite informațiile obținute, relațiile dintre platforme și furnizori și 
promovarea serviciilor proprii în dezavantajul concurenților – în măsura în care nu sunt 
reglementate deja de dreptul concurenței. De asemenea, analiza va examina cele mai bune 
modalități de combatere a conținutului ilegal de pe internet; 

• consolidarea încrederii în serviciile digitale, precum și securitatea acestora, în special în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe baza noilor norme UE privind protecția 
datelor, care urmează să fie adoptate până la sfârșitul anului 2015, Comisia va revizui Directiva 
privind confidențialitatea în mediul electronic; 

• realizarea unui parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în domeniul 
tehnologiilor, precum și soluții pentru securitatea rețelelor online. 

Pilonul III: valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale, în 
acest scop Comisia propune: 

• o „inițiativă europeană privind libera circulație a datelor”, cu scopul de a promova libera 
circulație a datelor în Uniunea Europeană. Uneori noile servicii sunt împiedicate prin restricții 
privind locul în care se află datele sau accesul la date – restricții care, de multe ori, nu au nimic în 
comun cu protecția datelor cu caracter personal. Această nouă inițiativă va aborda restricțiile 
respective și va încuraja astfel inovarea. Comisia va lansa, de asemenea, o inițiativă în domeniul 
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cloud computingului la nivel european, care va viza certificarea serviciilor de tip cloud, 
schimbarea furnizorilor de servicii de tip cloud și un „cloud de cercetare”; 

• stabilirea priorităților pentru standarde și interoperabilitate în domenii esențiale pentru piața 
unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia (contorizare 
inteligentă); 

• susținerea unei societăți digitale favorabile incluziunii, în care cetățenii au competențele potrivite 
pentru a profita de oportunitățile oferite de internet și a-și spori șansele de a obține un loc de 
muncă. Un nou plan de acțiune privind e-guvernarea va permite, de asemenea, interconectarea 
registrelor comerțului din întreaga Europă, va asigura cooperarea diferitelor sisteme naționale și va 
garanta faptul că întreprinderile și cetățenii trebuie să își comunice datele numai o singură dată 
administrațiilor publice. Astfel, administrațiile nu vor mai solicita de mai multe ori același 
informații atunci când pot să le utilizeze pe cele de care dispun deja. Această inițiativă „doar o 
singură dată” va reduce birocrația și ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde EUR pe 
an până în 2017. Se va accelera punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice și a 
semnăturilor electronice interoperabile. 

Poziţia României 

 Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr.245/2015, Strategia Națională 
privind Agenda Digitală pentru Romania – 2020. 

 Strategia Națională privind Agenda Digitală definește cadrul pentru o structură instituțională 
care va oferi o viziune unitară, va gestiona centralizat și coordonat toate aspectele legate de 
informatizarea serviciilor publice și de realizarea interoperabilității la nivel european. 

 Strategia definește patru domenii de acțiune: 

1. e-guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media - 
domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din 
România prin modernizarea administrației; 

2. TIC în educație, cultură și sănătate - domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la 
nivel sectorial; 

3. TIC în e-comerț, precum și cercetarea, dezvoltarea și inovarea în TIC - domeniu ce vizează 
avantajele comparative regionale ale României și sprijină creșterea economică în domeniul 
privat; 

4. Broadband și servicii de infrastructură digitală - domeniu ce vizează asigurarea incluziunii 
sociale. 
Totodată, Strategia fixează pentru România anului 2020 atingerea mai multor indicatori: cel 

puțin 35% dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-guvernare; cel puțin 60% dintre români să 
utilizeze cu regularitate internetul; cel puțin 30% să facă achiziții on-line; o acoperire cu rețele de 
comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) de minimum 80%.  
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Măsurile prevăzute în Strategie vor duce la: 

- asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-
guvernare); 

- îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză în bandă largă; 

- creșterea gradului de utilizare a internetului; 
- promovarea comerțului electronic; 
- creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere; 
- sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, 

sănătății și culturii; 
- sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-

dezvoltării și inovării în domeniu. 
 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat conţinutul 

Comunicării Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa - COM 
(2015) 192 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de 
opinie favorabil asupra acestui act considerând că o implementare completă a viziunii strategice 
pentru sectorul TIC în România, care va îndeplini obiectivele specificate pentru România, va duce la 
investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi 
tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de munca cu 11% și reducerea 
costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020. 

 

  
 

PREŞEDINTE, 
                                                   Daniel Vasile Oajdea 

 

 


