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5. Stadiul actual: de la lansarea strategiei privind piața unică digitală, în mai 2015, Comisia și-

a îndeplinit angajamentele privind toate măsurile-cheie, prezentând, în total, 35 de propuneri. Până 

în prezent, una dintre ele a fost adoptată de colegiuitori. Comisia solicită ca Parlamentul European și 

Consiliul să încheie rapid acorduri privind propunerile din cadrul strategiei privind piața unică 

digitală, iar toate părțile să se asigure că măsurile propuse sunt adoptate și puse în aplicare rapid, 

pentru a le permite cetățenilor și întreprinderilor din UE să beneficieze pe deplin de o piață unică 

digitală funcțională. 

 

 

1. Context 

La 6.05.2015, Comisia Europeană a dat publicității o comunicare cu titlul: „O strategie privind piața 

unică digitală pentru Europa” (COM (2015)192). În analiza justificativă care a stat la baza 

comunicării, Comisia Europeană arăta că piața unică digitală reprezintă o zonă în care „circulația 

mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată și în care 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.”  

În vederea realizării unei piețe unice digitale libere, Comisia Europeană își propunea trei direcții 

principale de acțiune: 

 ameliorarea accesului la produsele și serviciile online;  

 îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și 

 stimularea creșterii economiei digitale europene. 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do
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Domeniile vizate sunt: comerțul electronic, telecomunicațiile, drepturile de autor, protecția 

consumatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date, piața unică în 

domeniul livrărilor de colete, impozitarea întreprinderilor, serviciile mass-media audiovizuale. 

Beneficiile întregii Uniuni ar fi: servicii mai bune, la prețuri mai accesibile, noi locuri de muncă, 

facilitarea înființării de noi întreprinderi și dezvoltarea celor deja existente, accesul neîntrerupt la 

activitățile online în condiții de concurență loială și la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și 

a datelor cu caracter personal, aportul anual la economia UE fiind de 415 miliarde EUR.  

Obstacole naționale identificate: blocarea geografică nejustificată, prețurile ridicate și ineficiența 

serviciilor de coletărie; îngrădirea accesului transfrontalier la serviciile de conținut protejat prin 

drepturi de autor; sarcini administrative împovărătoare și prețuri ridicate pentru vânzările 

transfrontaliere; fragmentarea cadrului legislativ în materia localizării datelor, a drepturilor de autor și 

a drepturilor de utilizare a datelor; lipsa unor sisteme și servicii deschise și interoperabile și a 

portabilității datelor între servicii.   

În cei doi ani care au trecut de la adoptarea strategiei, Comisia a prezentat propuneri privind toate cele 

trei direcții de acțiune și solicită statelor membre, Parlamentului European și Consiliului „să se asigure 

că măsurile sunt adoptate, puse în aplicare în totalitate și consolidate în mod eficace într-un interval de 

timp care este coerent cu dezvoltarea rapidă a unei economii digitale”. În caz contrar, piața unică 

digitală nu va putea fi realizată.   

Comunicarea de față reprezintă o analiză a ceea ce s-a făcut până acum pentru punerea în aplicare a 

strategiei privind piața unică digitală, dar și o prezentare a măsurilor suplimentare pe care Comisia 

Europeană se angajează să le întreprindă în perioada următoare.  

 

2. Realizările pieței unice digitale: 

 începând cu 15 iunie 2017 se elimină tarifele de roaming cu amănuntul, ca urmare a 

modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, din 13 

iunie 2012, privind roaming-ul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii; 

 de la începutul lui 2018, consumatorii își vor putea accesa abonamentele online la servicii de 

furnizare de filme, evenimente sportive, cărți electronice, jocuri video sau muzică atunci când 

călătoresc în alte țări ale UE (portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online); 

 în curând, comercianții nu ar mai putea discrimina consumatorii din alte state membre fără 

motive justificate, dacă s-ar adopta rapid propunerea de regulament în materia geoblocării 

nejustificate; 

 Regulamentul (UE) 2016/679, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

urmează să se aplice din 25 mai 2018; 

 s-a propus revizuirea directivei serviciilor mass-media audiovizuale în vederea asigurării unui 

echilibru între competitivitate și protecția consumatorilor, promovării operelor europene și creșterii 

gradul de independență a autorităților de reglementare; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&from=EN
începutul%20lui%202018,%20consumatorii%20își%20vor%20putea%20accesa%20abonamentele%20online%20la%20servicii%20de%20furnizare%20de%20filme,%20evenimente%20sportive,%20cărți%20electronice,%20jocuri%20video%20sau%20muzică%20atunci%20când%20călătoresc%20în%20alte%20țări%20ale%20UE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2016)0289
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2016)0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM:2016:0287:FIN
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 au fost propuse norme moderne privind drepturile de autor
1
, care să asigure faptul că atât 

consumatorii, cât și creatorii pot valorifica la maximum lumea digitală; 

 

3. Urgențe actuale: 

 coordonarea statelor membre în privința politicii spectrului, astfel încât, începând cu 2020, 

banda de înaltă calitate de 700 MHz să devină disponibilă pentru utilizarea suportului radio de 

bandă largă; 

 adoptarea rapidă a propunerilor pentru un Cod european al comunicațiilor electronice și de 

instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 

Electronice (OAREC); 

 adoptarea și punerea în aplicare rapidă a propunerii  de regulament privind promovarea 

conectivității gratuite la internet pentru utilizatorii din comunitățile locale (inițiativa Wifi4EU); 

 cooperarea tuturor părților interesate în vederea punerii în aplicare a planului de acțiune privind 

5G; 

 adoptarea rapidă a propunerilor privind contractele digitale
2
, a propunerii de regulament 

privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de 

protecție a consumatorului, a propunerii de regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de 

colete, precum și a propunerii de directivă privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de 

bunuri la distanță; 

 adoptarea rapidă a regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice, astfel încât 

consumatorii și întreprinderile să beneficieze, din mai 2018, de cadrul complet al asigurării 

confidențialității în mediul digital; 

 punerea în aplicare rapid de către statele membre a noii agende pentru competențe în Europa, 

în special Recomandarea Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi 

oportunități pentru adulți, precum și angajamentele lor la nivel național asumate în cadrul Coaliției 

pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital;  

  

 punerea în aplicare pe deplin a strategiei privind digitalizarea industriei europene și să facă 

bilanțul rezultatelor obținute până la începutul anului 2018; 

 

4. Extinderea Strategiei privind piața unică digitală – acțiuni viitoare ale Comisiei: 

 abordarea aspectelor legate de clauzele contractuale și practicile comerciale abuzive 

identificate în relațiile dintre platformele online și utilizatorii profesioniști, inclusiv prin analizarea 

soluționării litigiilor, a criteriilor privind practicile echitabile și a transparenței; 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0594:FIN;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0593:FIN  
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2015:0635:FIN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2015:0634:FIN  

  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2016)0590
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2016)0591
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2016)0589
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160588.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160588.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM%3A2016%3A0283%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM%3A2016%3A0285%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM%3A2016%3A0285%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM:2016:0757:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM:2016:0757:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=COM:2017:0010:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016H1224(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0594:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0593:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2015:0635:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2015:0634:FIN
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 identificarea mecanismelor și soluțiilor tehnice de eliminare a conținutului ilegal, în 

vederea creșterii eficacității platformelor online, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale; 

 elaborarea unei propuneri legislative privind cadrul de cooperare referitor la libera circulație a 

datelor în UE, care să ia în considerare principiul liberei circulații a datelor pe teritoriul UE, 

principiul transferului datelor fără caracter personal, inclusiv în cazul schimbării serviciilor pentru 

întreprinderi, cum ar fi serviciile cloud, precum și principiul disponibilității anumitor date în scopuri 

de control de reglementare, de asemenea, atunci când datele sunt stocate în alt stat membru; 

 elaborarea unei inițiative privind accesibilitatea și reutilizarea datelor publice și a datelor 

obținute prin finanțare din fondurile publice; 

 definirea unor principii care să stabilească cine este responsabil în cazul prejudiciilor cauzate 

de produsele care utilizează date în mod intensiv; 

 revizuirea strategiei de securitate cibernetică a UE din 2013, pentru a aborda riscurile 

întâmpinate în prezent, pentru a contribui la îmbunătățirea securității în Uniune și în statele membre și 

pentru a spori încrederea întreprinderilor și a cetățenilor în economia și în societatea digitală; 

 revizuirea mandatului ENISA
3
, pentru a defini rolul acesteia în ecosistemul modificat al 

securității cibernetice, inclusiv aliniindu-l la cerințele Directivei (UE) 2016/1148 privind măsuri 

pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune; 

 elaborarea unor măsuri privind standardele în materie de securitate cibernetică, certificarea și 

etichetarea, astfel încât sistemele bazate pe TIC, inclusiv obiectele conectate, să devină mai sigure din 

punct de vedere informatic;  

 lansarea sistemului „Oportunități digitale” pentru stagii transfrontaliere în domeniul digital în 

2018;  

 prezentarea unui pachet cuprinzător privind mobilitatea, luând în considerare în mod 

corespunzător aspectele digitale;  

 modificarea cadrului juridic aplicabil societăților, pentru a facilita soluțiile digitale pe toată 

durata ciclului de viață al unei societăți; 

 suplimentarea planului de acțiune privind guvernarea electronică;  

 adoptarea în cursul anului 2017 a unei comunicări care va aborda necesitatea și sfera de 

aplicare pentru alte măsuri în domeniul asistenței medicale digitale, în conformitate cu legislația în 

materie de protecție a datelor cu caracter personal, drepturi ale pacienților și identificare electronică; 

 prezentarea foii de parcurs privind punerea în aplicare a cloud-ului european destinat științei 

deschise acordarea sprijinului financiar necesar în cadrul programului de lucru Orizont 2020 pentru 

perioada 2018-2020;  

 prezentarea unei propuneri de instrument juridic care să prevadă un cadru de achiziții pentru o 

infrastructură integrată de calcul intensiv și de date la scară exa;  

 încheierea de acorduri privind convergența în vederea armonizării gestionării spectrului;  

 dezvoltarea unor modalități de monitorizare a industriilor strategice ale investițiilor străine 

directe și de consolidare a cooperării cu parteneri din țări terțe pentru a elabora standarde TIC comune 

și deschise pentru internetul obiectelor, 5G, cloud computing și volumele mari de date;  

                                                           
3
 Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor 
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 consolidarea cooperării în materie de securitate cibernetică cu principalii parteneri comerciali 

ai UE pentru a colabora în vederea asigurării unei securități cibernetice mai solide pentru obiectele 

conectate. 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia Europeană a subliniat în final urgența transformării 

angajamentelor politice în realitate și a impulsionat legislativul UE să încheie rapid un acord cu privire 

la propunerile care se află deja în dezbatere în Parlamentul European și în Consiliu.   

 

5. Elemente de poziționare a României în cadrul Consiliului UE 

Potrivit notei guvernamentale transmise Camerei Deputaților la 8 iunie 2017, obiectivele urmărite în 

cadrul negocierilor au fost reducerea decalajului digital dintre statele membre, creșterea gradului de 

alfabetizare digitală, sporirea competențelor și a locurilor de muncă în sectorul digital, digitalizarea 

administrației publice, creșterea încrederii, certitudinii și securității, încurajarea inovării, cercetării și 

dezvoltării, stimularea investițiilor în infrastructura de comunicații în bandă largă și reformarea 

serviciilor e-sănătate.  

De asemenea, pentru România o prioritate ar fi dezvoltarea rețelelor de bandă largă de foarte mare 

viteză și asigurarea conectivității la nivel de gigabit pentru mediul de afaceri, centrele de cercetare, 

școlile, administrațiile publice și pentru toate locurile pe care cetățenii le frecventează, pe care le 

vizitează sau în care lucrează.  

Nu în ultimul rând, s-a pus accent pe asigurarea surselor de finanțare pentru sectorul economiei 

digitale, promovarea concurenței, stimularea investițiilor în infrastructura TIC și consolidarea 

securității cibernetice.    

 

 

 

 

 

 

 

          Mihaela Banu 

            8 iunie 2017 


