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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                     17 - 18 martie  2010 

      
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din perioada  17 - 18 martie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, 

Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au 

fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Dan 

Nica. 

 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile 

privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General 

Consolidat (Legea Ghişeului unic) - Pl.x. 86/2010. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru unic cu 

privire la depunerea, de către angajatori, a declaraţiilor privind evidenţa nominală a 

salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat, în vederea 

simplificării sistemului fiscal. 

Pentru abordarea acestui subiect, membrii Comisiei au luat cunoştinţă despre 

unele aspecte generale privind modernizarea şi eficientizarea activităţii administraţiei 

publice. 
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La nivel european, Strategia Lisabona include printre priorităţile Uniunii 

Europene crearea de puncte unice de acces la servicii publice disponibile electronice, 

precum şi asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între diversele aplicaţii de 

guvernare electronică şi între sistemele electronice şi bazele de date aparţinând diverselor 

instituţii şi autorităţi publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Aceste 

priorităţi se regăsesc şi în Planul de Acţiune eEurope 2005. Prin Planul de Acţiune 

eGovernment i2010, care implementează Strategia i2010 – Societatea Informaţională 

Europeană a anului 2010, Comisia Europeană şi-a propus, ca, în cooperare cu statele 

membre, să identifice şi să analizeze serviciile publice cu impact pan-european care pot 

contribui la îndeplinirea obiectivelor Agendei Lisabona. O atenţie deosebită va fi 

acordată atât înregistrării companiilor, cât şi plăţii taxelor de către agenţii economici.  

În România, se resimte la nivelul utilizatorilor de servicii publice necesitatea unui 

ghişeu unic ca o posibilitate de a facilita accesul solicitanţilor la serviciile publice, prin 

concentrarea furnizării diferitelor servicii administrative într-un punct de contact unic şi 

prin eliminarea etapelor intermediare necesare pentru rezolvarea unui demers în vederea 

unei mai bune deserviri a beneficiarilor serviciilor publice. 

 Conceptul de ghişeu unic se bazează pe existenţa comunicării şi schimbului 

electronic de date între diversele instituţii publice, astfel încât utilizatorii să-şi poată 

soluţiona problemele de natură administrativă într-un punct unic, prin transmiterea 

electronică a unui singur formular, a cărui prelucrare se va realiza la nivel de back-office, 

fără ca beneficiarul să ştie la care instituţii s-a apelat şi care baze de date au comunicat 

între ele pentru a-i soluţiona problema. Interoperabilitatea sistemelor contribuie şi la 

eficientizarea sistemului de plată electronică a taxelor şi impozitelor, astfel încât 

instituţiile implicate să poată comunica între ele şi cu utilizatorii pentru schimbul de 

informaţii necesare realizării şi înregistrării plăţilor. 

Preocupările naţionale privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a 

adminitraţiei publice se regăsesc în: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România - stabileşte 

înfiinţarea Punctului de contact unic electronic care să asigure pentru companiile 

prestatoare de servicii posibilitatea îndeplinirii cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace 
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electronice, a procedurilor şi formalităţilor necesare pentru accesul la activităţile de 

servicii ale acestora; 

- Ordonanţa Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a 

impozitelor şi taxelor locale - impune autorităţilor locale să ia toate măsurile necesare 

pentru implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale în 

fiecare oraş şi municipiu; 

-  Ghişeul Virtual de Plăţi - asigură modalităţi rapide, transparente şi sigure de 

plată a datoriilor către stat. Sistemul pune la dispoziţie următoarele servicii: achitarea 

online a obligaţiilor fiscale reprezentând impozite pe venit, plăţi anticipate cu titlu de 

impozit, regularizări aferente impozitului pe venit şi obligaţii fiscale aferente acestora, 

precum şi plata amenzilor de circulaţie în municipiul Bucureşti.  

- portalul e-guvernare, implementat în cadrul Sistemului Electronic Naţional -  

constituie un punct de acces la informaţii şi servicii publice furnizate de către 

administraţia publică. Portalul pune la dispoziţia celor interesaţi o serie de formulare 

electronice care pot fi descărcate, completate şi, în cazul marilor contribuabili din ţară, 

transmise online, pe bază de semnătură electronică. 

- serviciul privind obţinerea autorizaţiilor şi licenţelor de transport - cuprinde două 

secţiuni: una destinată operatorilor de transport de marfă şi alta destinată operatorilor de 

transport de persoane.  

 

Aceste informaţii vor sta la bază analizării propunerii legislative privind 

instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a 

salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic) 

într-o şedinţă ulterioară. 

       

 

 

       PREŞEDINTE, 

        Relu Fenechiu 
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