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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     16 -18 februarie  2010 

 
      

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 16-18 februarie  2010   

 
 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Matei Radu Brătianu, 

Florin Serghei Anghel,Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Farago Petru, 

Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Liana Dumitrescu, 

Dan Nica. 

 Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

PL-x 10/2010 - aviz 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2009 privind serviciile de plată PL-x 13/2010 - aviz 

 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în procedură de urgenţă, Proiectul de 
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, PL-x 10/2010 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 16 februarie 2010. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege cu amendamentul următor: abrogarea Art.II prin care se reglementa abrogarea 

Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 

electronice. Membrii comisiei au propus ca soluţie ulterioară modificarea Legii nr. 

260/2007 şi nu abrogarea ei deoarece mediul de afaceri, care deja utilizează sisteme 

informatice performante şi care este principalul beneficiar al facturării electronice, şi-a 

manifestat interesul în cadrul întâlnirilor organizate pe acest subiect, motivând prin faptul 

că introducerea facturării electronice creşte eficienţa activităţilor comerciale, reduce 

erorile în fluxul documentelor fiscale,  îmbunătăţeşte interacţiunea cu clienţii, reduce 

volumul de hârtie şi costurile aferente păstrării documentelor. 

2. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în procedură de urgenţă, Proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile 

de plată PL-x 13/2010. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 17 februarie 2010. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege, cu amendamente. 

La art.4, alin(1), litera l), s-a hotărât adoptarea terminologiei comunicaţii 

electronice care este impusă prin Directiva 2002/19/CE şi Directiva 2002/21/CE noţiune 

care a fost deja implementată în legislaţia românească, în urma armonizării legislaţiei 

naţionale cu acquis-ul comunitar. 

La art.5, s-a specificat că un instrument de plată este orice dispozitiv personalizat, 

care funcţionează de sine stătător, dedicat exclusiv serviciilor de plată. De asemenea s-a 
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intervenit la definiţia suportului durabil deoarece folosind definiţia iniţială, art.91 alin(3) 

sau art 100 putea permite solicitarea unui hard disc sau chiar a unui laptop atunci când se 

făcea referire la suportul durabil. Pentru eliminarea oricăror ambiguităţi s-a hotărât 

menţionarea faptului că este vorba despre acele instrumente care funcţionează de sine 

stătător,  dedicate exclusiv serviciilor de plată.  

La art.80, alin.(2), s-a hotărât că este absolut necesară introducerea colaborării cu 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale fiind vorba de reglementarea unor 

plăţi care se execută cu ajutorul mijloacelor electronice. 

La art.87, alin.(3) s-a propus introducerea poştei electronice şi a documentului în 

formă electronică semnat cu semnătură electronică extinsă care poate asigura securitatea 

informaţiei iar poşta electronică asigură transmisia rapidă a documentului.  

Cele două avize au fost transmise Comisiei de buget, finanţe şi bănci, comisie 

sesizată în fond şi responsabilă cu întocmirea raportului. 

În încheierea şedinţei s-a prezentat solicitarea dl. director Manole Araiman de a 

obţine biroul nr.4, care a fost alocat Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor de către Secretarul General al Camerei Deputaţilor. Domnul 

vicepreşedinte Valerian Vreme, care ocupa acest birou în calitate de vicepreşedinte al 

comisiei, a fost de acord să cedeze temporar spaţiul solicitat. 

 

 

 

       PREŞEDINTE, 

 

        Relu Fenechiu 
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