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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 16 septembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 16 septembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, , Cornel Mircea Sămărtinean,Valerian Vreme. 
Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan, 
Murgu Neagu, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Plx 554/2015 – Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenţionale. 
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 

– preşedintele comisiei. 
 
1. Plx 554/2015 – Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor contravenţionale 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnii: Daniel 
Marinescu – director general MDRAP, Valentin Mavrodin – director general MFP şi 
Bogdan Tohăneanu – Secretar de stat MAI. 

Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui mecanism de evidenţă şi 
comunicare electronic în materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită 
furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor Guvernului 
pentru a prezenta proiectul de lege. 

În continuare domnii deputaţi Valerian Vreme, Daniel Iane, Ionuţ Cristian Săvoiu 
şi Daniel Oajdea  au prezentat observaţiile personale cu privire la acest proiect de lege. 

Printre observaţii se numără: 
La art. 2: lit. d) Sistemul informatic ar trebui să se “constituie”, nu să se 

“instituie”. 
Legea trebuie să precizeze explicit cine este operatorul şi, eventual, 

administratorul sistemului informatic şi, în condiţiile în care aceştia diferă instituţional, să 
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clarifice atribuţiile lor (de la concepere sau achiziţie publică pentru realizare, până la 
reglementare, administrare tehnică şi operare). 

Referitor la art. 15 în formularea actuală se introduce o confuzie între termenul 
“autentificare” din punct de vedere informatic (procedura prin care se determină dacă o 
persoană este cine, sau ce declară că este, procedura ce se realizează de regulă prin 
furnizarea unor mijloace unice de acces într-un sistem informatic) şi din punct de vedere 
legal (procedura prin care un notar sau un judecător confirmă sub semnătură şi stampilă 
că o copie a unui document este copia fidelă a documentului original după care a fost 
realizată). De asemenea, utilizarea sintagmei “care conţin semnătură sau altă modalitate 
de autentificare stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi” este mult prea 
generală, nu satisface cerinţele ridicate de securitate şi reglementează prin normele de 
aplicare, ridicându-le la rang de act normativ superior. Pentru a separa înţelesurile, 
precum şi pentru completarea cu mijloace de securitate corespunzătoare unui sistem 
informatic de acest nivel, domnul deputat Valerian Vreme propune următoarea sintagmă: 
“(1).1. Titlurile de creanţă electronică se transmit în fişiere electronice semnate cu o 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat 
la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a 
semnăturii electronice; criptate folosind algoritmi publici de ultimă generaţie şi chei de 
criptare care să asigure un nivel înalt de confidenţialitate a datelor; marcate cu marca 
temporală creată de un furnizor de servicii de marcare temporală înscris în Registrul 
furnizorilor de servicii de certificare, secţiunea destinată furnizorilor de servicii de 
marcare temporală. 
(1).2. Procedura de autentificare în sistemul informatic pentru transmiterea titlurilor de 
creanţă electronică se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.” De fapt, nu 
doar titlurile de creanţă electronice ar trebui transmise în condiţii de securitate ca cele 
propuse mai sus, ci întreaga comunicaţie a sistemului informatic.” 
 La art. 18 netransmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor către organele fiscale şi nu către contravenient atrage, potrivit legii, 
răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. 

La art.20 pct.6 termenul de două luni este prea mare, 30 de zile fiind suficiente 
pentru comunicarea procesului-verbal de către agentul constatator către contravenient. 

 În urma discuţiilor şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă cu amendamente a 
proiectului de lege. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
         Daniel Vasile Oajdea 
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