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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                 8 octombrie 2019 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 octombrie 2019 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 8 octombrie  2019 au fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, 
Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Socotar Gheorghe-Dinu, Cojocaru 
Petru-Bogdan,  Pop Andrei, Zainea Cornel, Zamfira Constantin-Cătălin. 
          Au fost absenţi: Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Moldovan Sorin 
Dan,  Pambuccian Varujan,  Petcu Toma-Florin, Sămărtinean Cornel-Mircea.  
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.            
  
 Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr.373/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice; 

2. COM (2019) 330 – Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European  de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității 
de inovare a Europei;  

3. COM (2019) 331 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie 
(reformare); 

4. Diverse. 
 
 

1. PLx nr.373/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 
art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor spre avizare în procedură de urgență, 
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proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015, 
în scopul evitării declanşării de către Comisia Europeană a procedurii de infringement 
pentru transpunerea incompletă a acquis-ului UE în domeniul gestionării deşeurilor. 
Proiectul transpune în legislaţia naţională art.3 alin.(1) literele (m) şi (n), art.5 alin.(1) şi 
alin.(2) literele (d) şi (e), art.8 alin.(1) şi (3), art.11 alin.(2), art.12 alin.(5), art.15 alin.(1) 
teza finală, art.16 alin.(4) şi partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE). Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16.09.2019. Prin 
obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) trebuia transpusă în 
legislația națională până la 14 februarie 2014. 
 Ca urmare a netranspunerii acestei directive în data de 17 octombrie 2014 
Comisia Europeană a înaintat României avizul motivat pentru neîndeplinirea obligației de 
comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2012/19/UE. În prezent 
România se afla în ultima etapă a fazei precontencioase a procedurii de infringement 
existând posibilitatea declanșării în perioada imediat următoare a procedurii contencioase 
care se soluționează de către Curtea de Justiție a UE și care poate impune statului român 
plata unei sume forfetare. 
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz 
favorabil asupra  proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. COM (2019) 330 – Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European  de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității 
de inovare a Europei 

3. COM (2019) 331 - Propunerea de Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie 
(reformare) 

 
 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 pentru examinare în fond și 
întocmirea unui proiect de opinie cu, propunerea de Decizie a Parlamentului European și 
a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) 2021-2027:stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei 
COM (2019) 330 și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
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Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) COM 
(2019) 331.    
           Se propune o nouă Agendă strategică de inovare (ASI), care stabilește strategia și 
prioritățile EIT pentru perioada 2021-2027 și îi definește obiectivele, acțiunile-cheie, 
rezultatele preconizate și resursele necesare. 
          Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de opinie 
favorabil asupra acestor inițiative legislative europene. Cu unanimitate de voturi (9 voturi 
pentru) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

1. Diverse. 
 

 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) a transmis Comisiei IT&C invitația de a organiza împreună Conferința 
internațională”Harta utilizatorului conectat”, eveniment ce marchează lansarea celui mai 
recent instrument al ANCOM privind acoperirea rețelelor de telefonie mobilă la nivel 
național, în data de 22 octombrie 2019. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot solicitarea ANCOM de a fi co-
organizator al Conferinței internaționale ”Harta utilizatorului conectat”. Cu 7 voturi 
pentru și 2 abțineri, solicitarea ANCOM a fost aprobată. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin Drulă 
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