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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         19-21 martie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 19-21 martie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 19-21 martie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel 
Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Iusein Ibram, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Cornelia Negruţ, Dan Nica, Varujan Pambuccian. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. E14-s/2013 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a reţelelor şi a 
informaţiei în Uniune - COM (2013) 48; 
 

2. Memoriul Asociaţiei Naţionale a Internet Service Providerilor din România 
referitor la: Relaţia Netcity Telecom cu furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice în contextul Contractului de Concesiune şi al legislaţiei 
aplicabile. 
 

1. E14-s/2013 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a reţelelor şi a 
informaţiei în Uniune - COM (2013) 48; 

 
În conformitate cu 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 20.02.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii 
a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de 
asigurare a unui nivel ridicat de securitate a reţelelor şi a informaţiei în Uniune - COM (2013) 
48. 

Prezenta iniţiativă a fost lansată în data de 07.02.2013 şi este prezentată în corelare cu 
Comunicarea comună a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
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şi politica de securitate privind o strategie europeană de securitate cibernetică şi are ca 
obiectiv central crearea un mediu digital sigur şi demn de încredere, promovând şi protejând 
în acelaşi timp drepturile fundamentale şi alte valori centrale ale UE. 

Scopul propunerii este de a îmbunătăţi securitatea internetului şi a reţelelor private, 
precum şi a sistemelor informatice pe care se bazează funcţionarea societăţii şi a economiei. 
Astfel, li se va solicita statelor membre să îşi îmbunătăţească nivelul de pregătire şi 
cooperarea reciprocă, iar operatorilor de infrastructuri critice, precum cele de energie şi 
transport, principalilor furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale (platforme de comerţ 
electronic, reţele de socializare etc.) şi administraţiilor publice li se va solicita să adopte 
măsurile corespunzătoare pentru gestionarea riscurilor de securitate şi raportarea incidentelor 
grave către autorităţile naţionale competente. 

Obiectivul general al propunerii de directivă este mărirea nivelului de protecţie 
împotriva incidentelor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii reţelelor şi a 
informaţiei în întreaga UE. 

Pentru a atinge obiectivul propus iniţiativa legislativă propusă de Comisie prevede o 
serie de măsuri precum: 
 stabilirea de obligaţii pentru statele membre în ceea ce priveşte prevenirea, 

gestionarea şi intervenţia în cazul riscurilor şi incidentelor care afectează reţelele şi 
sistemele informatice (cum ar fi adoptarea unei strategii naţionale privind securitatea 
reţelelor şi a informaţiei şi a unui plan de cooperare în domeniul securităţii reţelelor şi 
a informaţiei, precum şi desemnarea unei autorităţi naţionale competente pentru 
securitatea reţelelor şi a informaţiei); 

 crearea unui mecanism de cooperare între statele membre UE, care să asigure o 
aplicare uniformă a directivei şi, acolo unde este necesar, o gestionare coordonată şi 
eficientă a riscurilor şi incidentelor care afectează securitatea reţelelor şi a informaţiei; 

 stabilirea unor cerinţe de securitate pentru operatorii din piaţă şi pentru autorităţile 
publice (luarea unor măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a gestiona riscurile de 
securitate la adresa reţelelor şi sistemelor informatice pe care le controlează şi 
notificarea autorităţii competente în legătură cu incidentele care au un impact 
semnificativ asupra securităţii serviciilor furnizate, etc). Operatorii din piaţă includ şi: 
platforme de comerţ electronic, portaluri de plăţi prin Internet, reţele sociale, motoare 
de căutare, servicii de cloud computing, magazine de aplicaţii. 

Poziţia României 
Având în vedere data recentă de lansare a propunerii de directivă, instituţiile implicate se 

află în procesul de analiză a documentului şi de elaborare a unui punct de vedere/poziţie cu 
privire la acesta. 

 

2. Memoriul Asociaţiei Naţionale a Internet Service Providerilor din România 
referitor la: Relaţia Netcity Telecom cu furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice în contextul Contractului de Concesiune şi al legislaţiei aplicabile. 

 
Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România (ANISP) a transmis 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor un memoriu prin care reclamă 
comportamentul abuziv şi discriminatoriu al S.C. Netcity Telecom S.A. în raport cu furnizorii 



 3 

de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, comportament care afectează concurenţa pe 
piaţa specifică a telecomunicaţiilor, producând distorsionări şi restricţii pentru concurenţă. 

La lucrările şedinţei au participat din partea Asociaţiei Naţionale a Internet Service 
Providerilor din România (ANISP) domnii: Mihai Bătrîneanu, Preşedinte ANISP, Iosif 
Szavuj Vicepreşedinte ANISP-Director Executiv iNES Grup, Cătălin Cuturela, 
Vicepreşedinte ANISP-Director General Digicom Systems, Gabriel Dulcu, Vicepreşedinte 
ANISP-Vicepreşedinte Prime Telecom, Eric Baleanu, Preşedinte Interlan -Director General 
Media Gemenii, Gheorghe Şerban, Director Executiv ANISP. Din partea S.C. Netcity 
Telecom S.A. au participat domnii: Adrian Florea, Adrian Răcăşan, Mihai Ionescu, Mihail 
Tănăsescu şi doamna Alexandrina Dospinescu. 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor ANISP pentru a 
prezenta fondul problemei şi aşteptările pe care le au în legătură cu acest memoriu de la 
membrii comisiei. 

Domnul Mihai Bătrîneanu, Preşedintele ANISP a precizat ca există riscul apariţiei de 
disfuncţionalităţi în piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, cauzate de poziţia de 
monopol în care se afla Netcity Telecom şi de lipsa unui control prin care să fie verificate 
serviciile auxiliare şi tarifele suplimentare. Prin dreptul de concesiune pe o perioada de 49 de 
ani, Netcity Telecom apelează la practici abuzive, de monopol, precum: perceperea de preturi 
diferenţiate pentru elemente de infrastructură de reţea identice; aplicarea în mod nejustificat 
de tarife abuzive pentru servicii suplimentare, incluse în mod normal în serviciul de închiriere 
a infrastructurii Netcity şi încălcarea legilor şi a obligaţiei de consultare prealabilă cu 
autorităţile competente; impunerea de condiţii şi clauze restrictive şi lipsa de transparenţă şi a 
unui acord cu industria. De asemenea, domnul Mihai Bătrâneanu a menţionat următoarele: 
proiectul NetCity a fost demarat în 2008 şi este realizat în parteneriat public privat. Primăria 
Capitalei a concesionat firmei UTI Systems, pentru 49 de ani, infrastructura subterană în 
vederea realizării unei reţele suport pentru sistemele de telecomunicaţii electronice. Acestea 
trebuie să înlocuiască actuala structură prin cablu care este suspendată pe stâlpii ENEL, 
Luxten şi RATB. Potrivit Contractului de Concesiune, semnat de fostul primar general al 
Capitalei, Adriean Videanu, firma concesionară, UTI Systems, urmează să plătească 
Primăriei Capitalei o redevenţă de 12% din veniturile obţinute din închirierea reţelei urmând 
ca după 49 de ani infrastructura să intre în proprietatea municipalităţii. Pentru realizarea 
reţelei metropolitane de fibra optică firma UTI Systems s-a angajat să investească 202 
milioane de euro în 36 de luni de la semnarea contractului. În Contractul de Concesiune UTI 
s-a angajat să încaseze o taxă de închiriere de 85 euro/km de cablu împământat operatorilor 
telecom. În fapt, taxele ajung să depăşească în unele cazuri 185 de euro/km. S-a inventat aşa-
zisa taxă de branşament, prin care furnizorii de Internet trebuie să plătească între 10 şi 20 
euro. Apoi există serviciul de supraveghere sau taxa pe intervenţii, toate acestea nefiind 
stipulate în contractul dintre UTI şi Primăria Bucureştiului. Astfel, se ajunge ca un operator 
de Internet să plătească şi sute de euro pe km, lucru care “pune pe marginea prăpastiei” din 
punct de vedere financiar pe majoritatea jucătorilor mici din piaţă, companii independente.  
Mai mult, există cazuri cunoscute de ANISP când UTI, profitând de poziţia de monopol, a 
impus un anumit preţ operatorilor de cablu, sub ameninţarea că altfel îi scot de pe piaţă/nu le 
oferă servicii. Reprezentantul ANISP a spus ca a solicitat ANCOM să prezinte tarifele cerute 
de NetCity altor operatori, dar că oficialii autorităţii au spus că sunt condiţii de 
confidenţialitate. Preşedintele ANISP a precizat ca a deschis litigiu la ANCOM, iar acum 
autoritatea trebuie să soluţioneze litigiile printr-o decizie în maxim 30 de zile. ANISP a 
semnalat neregulile şi către Ministrul Comunicaţiilor. De asemenea, potrivit Legii 154/2012 
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privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, care a fost publicată în 
Monitorul Oficial în luna octombrie 2012, Primăria Bucureşti este obligată să ceară un aviz 
de conformitate din partea ANCOM pentru proiectul NetCity, iar autoritatea trebuie să facă o 
analiză tehnico-economică a proiectului în acest sens. Reprezentanşii ANISP acuză ANCOM 
de pasivitate şi consideră că este necesară intervenţia autorităţilor în scopul clarificării 
situaţiei si a aspectelor legate de reglementarea tarifelor practicate de către Netcity Telecom 
şi aplicarea, după caz, a eventualelor corecţii, în măsura competenţei care revine fiecărei 
autorităţi conform legii. În acest context, ANISP consideră importantă elaborarea unor reguli 
obiective, nediscriminatorii şi transparente, emise de autorităţile competente, pentru a permite 
furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice să îşi poată furniza în mod 
competitiv serviciile. De asemenea reprezentanţii ANISP au menţionat că în luna aprilie se 
vor întâlni cu Neelie Kroes, vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisarul european pentru 
Agenda Digitală, căreia îi vor prezenta situaţia Netcity. 
             În continuarea domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor 
Netcity Telecom pentru a prezenta punctul de vedere în legătură cu acest memoriu. 

Reprezentanţii Netcity Telecom au precizat că ar fi fost indicat să fie prezenţi la 
această discuţie şi reprezentanţi ai Primăriei capitalei. Poziţia ANISP este cunoscută. Cu 
privire la acuzaţia de monopol, Consiliul Concurentei se va pronunţa în ceea ce priveşte 
posibila poziţionare a proiectului în zona de monopol. Ultimul aviz al Consiliului 
Concurenţei specifică faptul că nu este monopol. Comisarul european pentru societatea 
informaţionala şi mass-media, Viviane Reding a precizat faptul că proiectul nu creează 
premizele unui posibil monopol. Mai mult, ANCOM studiază în baza Legii 154 apărută în 
Noiembrie 2012 proiectul Netcity, urmând a se pronunţa asupra caracteristicilor lui. În ceea 
ce priveşte tarifele percepute acestea sunt prevăzute în contractele comerciale în vigoare 
semnate de părţi. Reprezentanţii Netcity au precizat că necesar să se aştepte ca ANCOM şi 
Consiliului Concurenţei să se pronunţe în acest caz şi că Netcity se va supune deciziilor 
acestor instituţii. 

Domnul deputat Daniel Iane a precizat faptul că rezolvarea acestei probleme nu intră 
în domeniul de activitate al comisiei. Comisia nu face medieri şi nu reglementează situaţii 
comerciale. Ceea ce pot face membrii comisiei este de a întreba Consiliul Concurenţei, 
ANCOM şi Primăria Municipiului Bucureşti de ce tergiversează în a vă răspunde la memoriu. 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a menţionat că trebuie monitorizată această situaţie în 
vederea identificării acelor elemente de introdus în legislaţie pentru sancţionarea derapajelor 
de la concurenţă.  
 În încheiere s-a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi solicitarea 
punctelor de vedere a ANCOM, Consiliului Concurenţei şi Primăriei Municipiului Bucureşti 
cu privire la acest memoriu. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 

 


