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SINTEZA 
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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 15 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Drăgușanu  
Vasile-Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Daniel Iane, Nicolicea Eugen, Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian 
Vreme. Au fost absenţi: Sorin Avram Iacoban, Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Titi Holban, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Murgu Neagu, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 

1. Plx nr. 843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici; 
 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Vasile Gliga,  
vicepreședintele comisiei. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați: din partea Oficiului 
Național al Registrului Comerțului doamna Silvia Claudia Călin-Mihalcea – director 
general, doamna Valentina Burdescu – director Direcția BPI și domnul Gabriel 
Condeșteanu – director Direcția IT, din partea MCSI doamna Carmen Elian – subsecretar 
de stat. 
 

1. Plx nr. 843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici 

 
 Inițiativa legislativă are ca obiect reglementarea sediului electronic al operatorilor 
economici.  Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative vizează ”alocarea unei 
adrese de email odată cu înregistrarea fiscală a oricărui operator economic, o adresă de 
email care să identifice în același mod ca și codul de identificare fiscală sau codul unic de 
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înregistrare, după caz, acel operator economic și care să echivaleze cu sediul electronic al 
acesteia.”   
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 18 noiembrie 2015. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare. 
 Domnul vicepreședinte Vasile Gliga a propus amânarea discuțiilor pe marginea 
acestui proiect de lege având în vedere faptul că punctul de vedere al Guvernului este în 
curs de elaborare urmând ca în următoarele săptămâni să fie transmis comisiei. 

 
 

 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE, 

             p. Ionuț Cristian Săvoiu 
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