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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 noiembrie 2017 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 3 deputați: Drulă Cătălin, Pop Rareș-Tudor, Zamfira Constantin-Cătălin.  Au 
fost absenţi: Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela,  Popescu Mariana-Venera, Moagher 
Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Anton Anton, Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Pop 
Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea, Socotar Gheorghe-Dinu, Varga Glad-Aurel. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. PLx nr.353/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi prorogarea unor termene; 

2. PLx 400/2017 - proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă; 

3. Diverse. 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.  
  

1. PLx nr.353/2017 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi prorogarea unor termene. 
 

 La lucrările ședinței au participat în calitate de invitați din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, doamna Catei Mihaela – consilier superior, iar din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale, doamna Carmen Elian - subsecretar de stat.  

Domnul deputat Cătălin Drulă,  președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Finanțelor 
Publice pentru a prezenta proiectul de lege. 
 Reprezentatul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Catei Mihaela a precizat 
că proiectul de lege are ca obiect de reglementare revizuirea termenelor de implementare 
a introducerii aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. De asemenea, 
se modifică unele dispoziții privind sancțiunile contravenționale în sensul contopirii unor 
contravenții în scopul punerii în acord a prevederilor legale cu jurisprudența din domeniu, 



revizuirii şi reaşezării sancțiunilor contravenționale, pe intervale valorice, luându-se în 
considerare principiul proporţionalităţii dintre faptă şi sancţiune, scopul acestei măsuri 
fiind acela de a asigura o proporţionalitate şi echitate a sancţiunilor contravenţionale 
aplicate. Acest lucru este motivat de faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, pot fi 
aplicate amenzi apropiate ca şi cuantum pentru două fapte care au un grad de pericol 
social diferit,   individualizării unor sancțiuni contravenționale prin raportare la două 
praguri de semnificație, în scopul asigurării transparenței deciziilor luate de către agentul 
constatator.  
 Domnul președintele Cătălin Drulă a întrebat care a fost motivul decalării 
termenelor de implementare a introducerii aparatelor de marcat electronice fiscale cu 
jurnal electronic. 
 Reprezentatul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Catei Mihaela a menționat 
că decalarea termenelor a fost necesară pentru identificarea celor mai bune soluții de 
reglementare a unor aspecte tehnice cu grad mare de dificultate. 
 Domnul președintele Cătălin Drulă a precizat că Art. III. din ordonanță prevede că 
dispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv că pentru aparatele de 
marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, avizul tehnic se eliberează de către 
instituția publică/instituția de drept public desemnată prin ordin al ministrului 
comunicațiilor și societății informaționale, se aplică începând cu data de 1 decembrie 
2017, iar Art.V din ordonanță prevede că ordinul comun al ministrului finanțelor publice 
și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, prin care se stabilește 
procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, se 
aprobă până la data de 31 octombrie 2017. Termenul este depășit. 
 Reprezentatul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Catei Mihaela a menționat 
că cele două ordine menționate sunt în curs de avizare și vor intra în vigoare cât mai 
curând posibil.  
 Reprezentatul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, doamna 
Carmen Elian a propus două amendamente, primul la Art. III. din ordonanță prin care să 
se înlocuiască data de 1 decembrie 2017 cu data de 15 decembrie 2017, iar al doilea 
amendament se referă la Art.V din ordonanță prin care să se înlocuiască data de 31 
octombrie 2017 cu data de 30 noiembrie 2017, având în vedere că actele normative la 
care se referă cele două date sunt în curs de avizare. 
 Domnul președintele Cătălin Drulă a precizat că, din lipsă de cvorum, nu se pot 
vota cele două amendamente și a rugat reprezentantul Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale să le depună în scris la comisei pentru a fi dezbătute în ședința 
următoare. 
 

2. PLx 400/2017 - proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. 

 Acest proiect de lege a fost amânat având în vedere că reprezentanții Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale nu au fost prezenți la dezbateri. 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                           Cătălin Drulă 

https://lege5.ro/Gratuit/giztsmrq/ordonanta-de-urgenta-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale?pid=69047349&d=2017-10-19#p-69047349
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