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SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 21-23 februarie 2012 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din zilele de 21 

şi 23 februarie 2012 au fost prezenţi Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, 

Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Ibram Iusein, 

Valerian Vreme, Arion Viorel, Florin-Cristian Tătaru. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, 

Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, iar în ziua de 22 februarie 2012 au fost 

prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Florin Serghei Anghel, Farago 

Petru, Pambuccian Varujan, Ibram Iusein, Valerian Vreme, Arion Viorel, Florin-Cristian 

Tătaru. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, 

Gheorghe Zoicaş. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 
 
1. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice; 

2. E92 [COM(2011)877] - Studiu asupra propunerii de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public. 

 
1. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre 
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dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale 

prin mijloace electronice. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în 

şedinţa din 20 aprilie 2011.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul,  prin punctele de vedere transmise în data de 25 februarie 2011, respectiv 2 

septembrie 2011, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi raportul preliminar de adoptare, cu amendamente, a propunerii 

legislative pe 12 mai 2011.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a transmis, în data 27 septembrie 2011, un 

raport preliminar de respingere a propunerii legislative.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice, în sensul stabilirii regimului juridic al documentelor în 

formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de 

bunuri sau servicii între persoane care emit şi primesc facturi fiscale, bonuri fiscale sau 

chitanţe fiscale în formă electronică.  

  În data de 14 februarie 2012, domnul deputat Varujan Pambuccian, iniţiatorul 

propunerii legislative, a depus amendamente la această iniţiativă care au fost discutate în 

cadrul şedinţei comisiei din data de 21 februarie 2012. În urma discuţiilor s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi să se întocmească un raport preliminar de 

adoptare cu amendamente a propunerii legislative, care să fie transmis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, urmând să fie întocmit raportul comun. 

 

 2.E92 [COM(2011)877] – Studiu asupra propunerii de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public. 

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 20.12.2011 pentru examinare în fond, cu propunerea de Directivă a 
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Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public, COM (2011) 877 final. 

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea 

informațiilor („Directiva ISP”) a fost adoptată la 17 noiembrie 2003. Obiectivul cadrului 

juridic stabilit de directivă constă în deblocarea potențialului economic al datelor deținute de 

administrațiile publice prin punerea la dispoziție a acestora pentru a fi reutilizate în scopuri 

comerciale și necomerciale în vederea stimulării inovării.  

Articolul 13 din directivă prevede reexaminarea aplicării directivei până la 1 iulie 

2008. Reexaminarea a fost efectuată de Comisie și a avut drept rezultat publicarea 

comunicării COM(2009)212. Conform comunicării respective, în ciuda progresului 

înregistrat, există încă o serie de obstacole. Este vorba de unele încercări ale organismelor din 

sectorul public de a maximiza recuperarea costurilor în detrimentul beneficiilor care pot fi 

aduse economiei în ansamblu, de concurența dintre sectorul public și cel privat, de aspectele 

practice care împiedică reutilizarea, cum ar fi lipsa de informații privind ISP disponibile, 

precum și mentalitatea unor organisme din sectorul public care nu conștientizează potențialul 

economic aflat în joc. Comisia a concluzionat că este necesar să se întreprindă o altă 

reexaminare până în 2012, când vor fi disponibile mai multe dovezi cu privire la impactul, 

efectele și aplicarea directivei. Prezenta propunere a Comisiei este rezultatul celei de-a doua 

reexaminări. 

Obiectivul general al prezentei reexaminări constă în eliminarea diferențelor 

persistente și emergente dintre statele membre în ceea ce privește exploatarea informațiilor 

din sectorul public, care împiedică realizarea potențialului economic deplin al acestei resurse.  

Obiectivele specifice vizează facilitarea creării, la nivelul întregii Uniuni, de produse și 

servicii bazate pe ISP, asigurarea utilizării transfrontaliere efective a ISP pentru produsele și 

serviciile cu valoare adăugată, limitarea denaturărilor concurenței pe piața Uniunii și 

prevenirea accentuării disparităților dintre statele membre în ceea ce privește abordarea 

reutilizării ISP. 

Sistemul actual de taxare, bazat pe recuperarea costurilor, în conformitate cu normele 

directivei, este considerat ca fiind neadecvat pentru stimularea activităților bazate pe 

reutilizarea datelor publice. Numai armonizarea la nivelul Uniunii poate asigura coerența 

normei implicite de taxare și a excepțiilor pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a stimula 

activitățile privind reutilizarea. 

În ceea ce privește domeniul de aplicare a directivei, obiectivul reexaminării nu 

vizează reglementarea, directă sau indirectă, a dreptului de acces la documentele publice, care 

rămâne competența unică și exclusivă a statelor membre. Dispozițiile revizuite se aplică 



 4

reutilizării documentelor în cazul în care acestea sunt în general accesibile, inclusiv în 

temeiul normelor naționale în materie de acces. 

De asemenea, obiectivul reexaminării directivei nu vizează reglementarea prelucrării 

datelor cu caracter personal de către organismele din sectorul public sau statutul drepturilor 

de proprietate intelectuală, care nu sunt afectate dincolo de ceea ce este necesar în temeiul 

normelor actuale ale directivei. 

În lipsa unei acțiuni orientate la nivelul Uniunii, activitățile de reglementare la nivel 

național, care au fost deja demarate într-o serie de state membre, pot exacerba diferențele 

semnificative deja existente. În lipsa unei armonizări suplimentare, dispozițiile naționale 

actuale vor perturba funcționarea pieței interne. În schimb, acțiunea la nivelul Uniunii se 

limitează la a elimina sau a preveni obstacolele identificate.  

Având în vedere că, în conformitate cu art.37 din Hotărârea Camerei Deputaţilor 

nr.11/2011, a fost solicitat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

transmiterea unui punct de vedere referitor la acest document european, dezbaterile din cadrul 

comisiei pe marginea acestuia vor fi reluate într-o şedinţă ulterioară, pentru a se definitiva 

proiectul de opinie. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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