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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 5 decembrie 2017  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 9 deputați. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. COM (2017) 637 - Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări 
online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

2. PLx 493/2017 - proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate 
Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Justiției,  doamna Aurelia Tudose - Șef serviciu și doamna Carmen Rotaru – consilier juridic. 

  
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a propus inversarea punctelor de pe ordinea de zi pentru a da posibilitatea 
reprezentanților Ministerului Justiției să meargă și la ședințele altor comisii în care se dezbat 
proiecte de lege cu privire la care Ministerul Justiției trebuie să-și expună punctul de vedere. 
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. PLx 493/2017 - proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate 
Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

 
 

Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că, în 
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conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, 
proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi este sesizată în fond cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, în ședința din data de 21.11.2017. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se 
încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000, în 
sensul eficientizării sistemului de publicitate mobiliară, prin măsuri precum armonizarea cu 
dispoziţiile noului Cod civil, a noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod de procedură 
penală, reglementarea formării profesionale a personalului specializat care deserveşte 
activitatea de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, extinderea sferei 
persoanelor care pot solicita înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, reglementarea 
răspunderii contravenţionale a operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora, precum şi 
modificarea sistemului actual de asigurare profesională, astfel încât să acopere activitatea de 
operare în arhivă. Totodată, se preconizează completarea Legii nr.71/2011 cu un nou articol, 
respectiv art.2091, prin care se stabileşte că rezerva dreptului de proprietate, având ca obiect 
bunuri destinate exportului, se constituie şi se transferă în condiţiile prevăzute de legea 
statului exportator sau, după caz, de legea aleasă de părţile contractante.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Justiției pentru a prezenta punctul de vedere al instituției cu privire la acest 
proiect de lege. 
 Reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că la Senat au fost adoptate o serie de 
amendamente la forma transmisă de Guvern, amendamente care ar fi trebuit avizate de către 
Consiliul Legislativ, Ministerul Finanțelor Publice și Consiliul Concurenței. În continuare 
reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că nu susțin proiectul de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a depus o serie de amendamente la 
acest proiect de lege. Amendamentele se referă la terminologie care a fost modificată odată 
cu intrarea în vigoare la data de 1 iulie 2016 a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de 
încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE. Acest Regulament modifică Legea nr. 445/2001 privind semnătura electronică, 
respectiv modifică terminologia și face referire doar la semnătura calificată și la cea avansată, 
prima fiind corespondenta semnăturii extinse. În continuare domnul președinte Cătălin Drulă 
a întrebat reprezentanții Ministerului Justiției dacă sunt de acord cu amendamentele propuse.  
 Reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că sunt de acord cu modificările 
propuse. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea favorabilă cu 
amendamente a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (8 voturi pentru) membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu amendamente a proiectului de lege. 
 

2. COM (2017) 637 - Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări 
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online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, în ședința din 28 noiembrie 2017, 
votul asupra proiectului de opine asupra propunerii modificate de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online 
și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului a fost amânat din lispsă de cvorum.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în momentul de față există 
multe diferențe la nivel legislativ între statele membre în ceea ce privește vânzarea de bunuri 
astfel încât există o reticență în vânzarea și cumpărarea transfrontalieră de bunuri. 
Obstacolele țin în special de o lipsa de uniformizare în ceea ce privește drepturile 
consumatorilor, lucru care afectează și vânzătorii, care fac eforturi financiare și logistice 
pentru cunoașterea dreptului național al consumatorului și adaptarea contractelor. În 
România, doar 4% dintre vânzătorii cu amănuntul vând online în alte state membre (media 
europeană este de 12%) și doar 39% dintre români au încredere să cumpere bunuri din alte 
state membre.  
 Pentru a încuraja vânzarea și cumpărarea transfrontalieră de bunuri și pentru 
armonizarea legislației statelor membre în ceea ce privește conformitatea bunurilor, ierarhia 
măsurilor reparatorii și modalitățile de exercitare a acestor măsuri, la nivelul Uniunii 
Europene a fost propusă modificarea de directivă care face obiectul prezentului proiect de 
opinie și care presupune tratament egal și drepturi egale în situația încheierii contractelor de 
vânzare față în față și în situația încheierii contractelor de vânzare-cumpărare prin mijloace 
electronice sau prin alte mijloace la distanță. Această propunere este completată cu 
Propunerea de directivă privind furnizarea de conținut digital. 
 Propunerea de modificare se referă în special la următoarele aspecte: 

• Sarcina probei pentru neconformitate este inversată în favoarea consumatorului pentru 
primii doi ani. În prezent, în România, vânzătorul este cel care trebuie să dovedească 
că produsul nu avea defect doar în primele 6 luni de la livrare. Astfel, această 
perioadă de 6 luni va fi extinsă la 2 ani. 

• Fără obligație de notificare. Consumatorii nu își vor pierde drepturile la reparații dacă 
întârzie sau nu notifică vânzătorul cu privire a defectul produsului. Acest lucru este 
important în cazul tranzacțiilor transfrontaliere, situație în care consumatorii au 
dificultăți în a cunoaște obligațiile de notificare prevăzute în legislația unui alt stat 
membru. În România, termenul de notificare este acum de 2 luni de la observarea 
defectului. 

• Rambursul în cazul defectelor minore. Chiar și în cazul în care defectele sunt minore, 
dacă vânzătorul nu reușește să repare sau să înlocuiască produsul cu defect, 
consumatorul are dreptul la ramburs și la rezoluțiunea contractului. 

• În cazul achiziționării bunurilor de ocazie, perioada în care pot fi exercitate drepturile 
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consumatorului este de 2 ani, față de 1 an cât este în prezent în România. 

Ca urmare a propunerii de modificare, statele membre: 
• pot stabili norme suplimentare cu privire la certificatul de garanție, altele decât 

conținutul și punerea la dispoziție a acestuia 

• pot exclude din sfera de aplicare contractele de vânzare a bunurilor de ocazie vândute 
în cadrul licitațiilor publice, dacă vânzarea se realizează cu prezența fizică 

• stabilesc persoana căreia vânzătorul îi poate solicita măsuri reparatorii, acțiunile 
relevante și condițiile de exercitare. 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil 
cu următoarele observații: 
1. Definirea unor criterii obiective pentru stabilirea termenului rezonabil pentru finalizarea 
unei reparații sau înlocuiri sau stabilirea unui termen fix în directivă, astfel încât aceste 
termene să nu fie stabilite arbitrar și diferit la nivelul statelor membre. 
2. Stabilirea la nivelul Uniunii Europene a unor recomandări sau direcții comune/minime în 
ceea ce privește condițiile de exercitare a dreptului de regres al vânzătorului. 
Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au aprobat un proiect de opinie favorabil cu 
observațiile menționate. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
                                           Cătălin Drulă 
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