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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din  26 – 29 ianuarie 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi Fenechiu Relu, Vreme Valerian, Zoicaş 

Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel Florin Serghei, Bădulescu 

Adrian, Cazan Mircea Vasile, Farago Petru, Pambuccian Varujan. A fost absent dl 

deputat Dan Nica. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PL-x nr. 370/2008 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului; 

2. PL-x nr. 371/2008 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambie şi biletului la ordin;  

3. PL-x nr. 637/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional 

la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la 

incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor 

informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003; 

4. PL-x nr. 499/2008 – Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi 

utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei; 

5. PL-x nr. 519/2008 - Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor 

care achiziţionează produse prin intermediul internetului; 

6. Pl-x nr. 556/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.60/2008 

pentru modificarea şi completarea OUG nr.79/2002 privind cadrul general de 

reglementare a comunicaţiilor; 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=334&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=334&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=197&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=62&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=106&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008


Din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a participat 

dl secretar de stat Costel Topcian. 

Dl preşedinte Relu Fenechiu a propus modificarea ordinii de zi în sensul 

solicitării unor noi termene pentru depunerea rapoartelor pentru PL-x nr. 499/2008 şi 

PL-x nr. 519/2008, propunere aprobată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, dl deputat Varujan Pambuccian a solicitat 

amânarea discutării amendamentelor pentru o şedinţă ulterioară, propunerea fiind 

acceptată de către membrii comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia, luând în considerare punctul de vedere 

favorabil al reprezentantului MCSI, a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de lege, 

urmând ca avizul favorabil să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Pentru punctul 6 al ordinii de zi, având în vedere proiectele de legi existente în 

momentul de faţă în Senat prin care se modifică denumirea şi obiectul de activitate al 

autorităţii de reglementare în comunicaţii, comisia a aprobat amânarea analizării 

proiectului, urmând ca MCSI să prezinte un punct de vedere. 

 
    PREŞEDINTE, 
 
            Relu  FENECHIU 
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