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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                                                                                 17 mai 2017 
                                                                                                         
 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17 mai 2017 

  
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

Camera Deputaților din 17 mai 2017 au fost prezenți 9 deputați. 
La lucrările ședinței Comisiei au participat din partea Ministerului Comunicațiilor 

și Societății Informaționale (MCSI) doamna Subsecretar de stat Carmen Elian, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice domnul Buzdugă Dan - expert superior, din partea 
Consiliului Concurenței doamna Carmen Bucur- inspector concurență și domnul Adrian 
Mitu – inspector concurență și din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat domnul Emil-Octavian Ionescu – director. 
 La lucrările ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, domnul Cristian 
Botan - antreprenor digital și doamna Anca Babeș din partea Camerei de Comert 
Americane în România (AmCham România). 
 La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 
fost prezenți: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela-Viorela, Cîtea Vasile, Pambuccian Varujan, 
Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, Popescu Mariana-Venera, Socotar Gheorghe-
Dinu. Au fost absenţi: Cîmpeanu Sorin Mihai, Varga Glad-Aurel, Popescu Pavel 
Sămărtinean Cornel-Mircea, Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel și Apjok Norbert. 
             

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. PLx nr.96/2017 - proiectul de Lege privind economia de acces. 
 
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Cătălin 
Drulă,  președintele comisiei. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că domnul deputat Varujan 
Pambuccian, inițiatorul proiectului de lege a depus o serie de amendamente la acest 
proiect de lege și a dat cuvântul domnului deputat Varujan Pambuccian pentru a le 
prezenta. 
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 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că principala modificare față de 
amendamentele propuse de Guvern o reprezintă modalitatea de taxare a veniturilor 
obținute de furnizori în urma activităților derulate prin intermediul unei platformei 
tehnologice, respectiv furnizorii persoane juridice să se supună regimului de impozitare și 
taxare în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, iar furnizorii persoane fizice să declare impozitul pe venit, cu excluderea 
obligației de a plăti contribuțiile sociale pentru aceste activități, dacă aceștia au și alte 
surse de venit pentru care se plătesc contribuțiile sociale. Domnul deputat Varujan 
Pambuccian a precizat că susține acordarea acestui avantaj fiscal pentru furnizorii 
persoane fizice pentru a încuraja folosirea platformelor tehnologice pentru diverse 
activități economice. Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că economia de 
acces are următoarele caracteristici: nu există un transfer de proprietate asupra bunului 
sau serviciului; raporturile juridice dintre furnizor și reprezentantul legal al platformei 
tehnologice sau furnizor și furnizorul platformei tehnologice nu fac obiectul legislației 
muncii; furnizorul platformei tehnologice stabilește termenii și condițiile de admitere pe 
platformă a bunurilor și serviciilor, nu există intervenția statului în stabilirea regulilor. 
Pot exista două platforme cu aceleași activități dar cu reguli diferite. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Carmen 
Elian Subsecretar de stat în cadrul MCSI pentru a prezenta punctul de vedere al MCSI 
față de amendamentele domnului deputat Varujan Pambuccian. 
 Doamna Carmen Elian a precizat că, în principiu, amendamentele depuse de 
domnul deputat Varujan Pambuccian sunt în concordanță cu amendamentele Guvernului 
cu excepția articolului 14 care precede taxarea veniturilor provenite din activități derulate 
prin intermediul platformei tehnologice și a articolului 20 care prevede că, constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorului (ANPC). 
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că referitor la articolul 20 s-a 
gândit la două instituții care ar putea să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, 
respectiv Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) sau Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și a întrebat reprezentantul MCSI 
dacă MCSI poate să facă acest lucru. 
 Doamna Carmen Elian a precizat că Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (MSCI) nu are atribuții în acest sens și că indicat ar fi să se ocupe de acest 
lucru Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC). 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Buzdugă 
Dan - expert superior în cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a-și expune punctul 
de vedere cu privire la amendamentele depuse de domnul deputat Varujan Pambuccian. 
 Domnul Buzdugă Dan a precizat că Ministerul Finanțelor Publice susține 
amendamentele Guvernului, respectiv ca veniturile obținute de furnizori din activități 
derulate prin intermediul platformei tehnologice să se supună regimului de impozitare și 
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taxare în conformitate cu legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, care este sediul materiei. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Carmen 
Bucur - inspector concurență în cadrul Consiliului Concurenței pentru a-și expune 
punctul de vedere cu privire la amendamentele depuse de domnul deputat Varujan 
Pambuccian. 
 Doamna Carmen Bucur a precizat că, Consiliul Concurenței își susține punctul de 
vedere transmis respectiv că implementarea unui astfel de act normativ ar putea duce la 
apariția unor serioase perturbări în multiple sectoare ale economiei și pe multiple 
niveluri. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus dezbaterea pe articole a 
proiectului de lege sau amânarea dezbaterilor pentru a se pune în acord amendamentele 
domnului deputat Varujan Pambuccian cu cele ale Guvernului. În urma votului s-a 
hotărât dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

Amendamentele propuse de Guvern de la articolul 1 până la articolul 12 alineatul 
(3) au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  
 La articolul 12 domnul președinte Cătălin Drulă a propus eliminarea alineatului 
(4), respectiv interzicerea funcționării pe teritoriul României a furnizorilor platformelor 
tehnologice care nu-și respectă obligațiile, pentru că nu înțelege cum se va realiza acest 
lucru și cum vor afla utilizatorii că acea platformă este interzisă.  

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că, dacă se constată că un 
furnizor de platformă tehnologică acceptă un furnizor de bunuri sau servicii care nu 
respectă criteriile i se interzice funcționarea acestuia pe teritoriul României. 

Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă MCSI va publica o lisă cu site-
urile interzise, dacă nu propune eliminarea alineatului (4) al articolului 12. Cu un 
majoritate de voturi alineatului (4) al articolului 12 a fost eliminat. 
 La articolul 14 amendamentul domnului deputat Varujan Pambuccian prevedea 
că: Veniturile obținute de furnizori în urma activităților derulate exclusiv prin 
intermediul unei platformei tehnologice în conformitate cu prezenta lege se vor fiscaliza 
astfel: 
(a) Furnizorii persoane juridice se supun regimului de impozitare și taxare în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările 
ulterioare. 
(b) Furnizorii persoane fizice datorează impozit pe venit, cu excluderea obligației, pentru 
aceste activități, de a plăti contribuțiile sociale prevăzute la art. 2, alin. 2 din Legea 
227/2015, privind Codul Fiscal dacă are și alte surse de venit, pentru care se plătesc 
contribuțiile sociale prevăzute la art. 2, alin. 2 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal. 
Domnul președinte Cătălin Drulă a propus eliminarea cuvântului exclusiv din 
amendamente pentru că se înțelege că este vorba doar de activitățile derulate prin 
intermediul unei platformei tehnologice. 
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 Domnul Buzdugă Dan a precizat că Ministerul Finanțelor Publice susține forma 
adoptată de Guvern, respectiv ca veniturile obținute de furnizori din activități derulate 
prin intermediul platformei tehnologice să se supună regimului de impozitare și taxare în 
conformitate cu legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, care este sediul materiei. Pentru a aplica scutirea persoanelor fizice de plata 
contribuțiilor sociale pentru activitățile derulate prin intermediul unei platformei 
tehnologice, dacă au alte surse de venit pentru care se plătesc aceste contribuții sociale, 
este necesar un studiu de impact pentru a vedea impactul asupra bugetului de asigurări 
sociale. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că persoanele fizice nu-și pot 
declara veniturile obținute din activități ocazionale. 
 Domnul Buzdugă Dan reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a menționat 
că există declarația pe venitul global. 
 Doamna deputat Venera Popescu a precizat că în declarația pe venitul global nu 
există rubrică pentru venituri obținute din activități ocazionale. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul 
propus de Guvern și amendamentul propus de domnul deputat Varujan Pambuccian. Cu 
majoritate de voturi a fost adoptată forma prezentată de domnul deputat Varujan 
Pambuccian. 

Amendamentele propuse de Guvern de la articolul 15 până la articolul 20 au fost 
adoptate cu unanimitate de voturi.  

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot raportul preliminar 
de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise.  Cu 8 voturi pentru (Dobrică 
Ionela-Viorela, Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, Socotar Gheorghe-Dinu, Cîtea 
Vasile, Popescu Venera, Pambuccian Varujan, Pop Andrei) și 1 abținere (Drulă Cătălin) 
raportul a fost adoptat. 

 
 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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