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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                                           10-12 mai 2011 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 10-12 mai 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 10 mai 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Aurelia Vasile, 

Matei Radu Brătianu, Viorel Arion, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Farago Petru, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Florin Serghei Anghel, Valerian 

Vreme.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 11 mai 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Matei Radu 

Brătianu, Viorel Arion, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Farago Petru, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, 

Gheorghe Zoicaş.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 12 mai 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Matei Radu 

Brătianu, Viorel Arion, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Farago Petru, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, 

Valerian Vreme.  

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 

1. Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 

mijloace electronice – PLx.208/2011; 



 2

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind 

prevenirea şi combaterea pornografiei – PLx.220/2011; 

3. Propunerea legislativă privind funcţionarea Birourilor de Credit – 

PLx.224/2011. 

 

La lucrările Comisiei, a participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, domnul director general Andrei Săvulescu. 

 

1. PLx.208/2011 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond cu 

propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 

electronice. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare.   

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar Senatul, în calitate de primă Cameră 

sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 20.04.2011. 

Consiliul Legislativ a fost avizat favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

 Obiectul de reglementare al propunerii legislative supusă dezbaterii îl constituie 

înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, în sensul stabilirii regimului 

juridic al documentelor în formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de 

schimb sau vânzare de bunuri sau servicii între persoane care emit sau primesc facturi fiscale, 

bonuri fiscale sau chitanţe fiscale în formă electronică. 

Domnul preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul domnului deputat Varujan 

Pambuccian, iniţiatorul propunerii legislative, care a precizat că, în urma discuţiilor cu 

reprezentanţii Ministrului Finanţelor Publice, s-a convenit amendarea propunerii legislative, 

în sensul eliminării obligaţiei Ministerului Finanţelor Publice de a întocmi şi actualiza 

registrul electronic al persoanelor care emit facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă 

electronică, urmând ca acestea să se supună aceloraşi proceduri de notificare ca şi în cazul 

facturilor emise pe suport de hârtie. Membrii Comisiei au aprobat în unanimitate 

amendamentul propus. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, aprobarea cu amendamente a propunerii legislative, urmând ca raportul preliminar să 

fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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2. PLx.220/2011 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei. 

 Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice şi a fost respins de către Senat în şedinţa din data de 26.04.2011. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, în scopul îmbunătăţirii cadrului 

legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor cu caracter pornografic şi al impunerii unor 

măsuri de reglementare şi control în ceea ce priveşte modalităţile de acces la materialele 

pornografice disponibile pe site-uri, în vederea protejării minorilor. 

 Membrilor Comisiei le-au fost puse la dispoziţie amendamentele propuse de către 

domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă. 

În urma analizării materialelor prezentate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, pe următoarele considerente: 

- deoarece site-urile care găzduiesc materiale cu caracter pornografic nu sunt ilegale, 

scopul legii nu poate să fie prevenirea sau combaterea unui conţinut legal, dar periculos 

pentru copii, ci, eventual, protecţia minorilor faţă de posibila accesare a unui astfel de 

conţinut; 

- referitor la taxare, având în vedere faptul că realizatorul conţinutului poate opta 

pentru punerea la dispoziţie gratuit a acestui conţinut, nu se justifică impunerea unei obligaţii 

de taxare a accesului. Pe de altă parte, trebuie făcută o diferenţiere între calitatea serviciilor 

oferite de furnizor, utilizatorul netrebuind să suporte costuri suplimentare atunci când 

accesează serviciile dintr-o reţea mai puţin performantă (datorată unei viteze de transmisie 

mai mică);  

- referitor la propunerea ca furnizorii de servicii care pun la dispoziţie destinatarilor 

legături cu alte pagini web destinate distribuirii unor asemenea materiale să fie responsabili 

pentru conţinutul acestor materiale, considerăm că atât timp cât nu a fost reglementată 

obligativitatea realizatorului materialelor pornografice de a notifica furnizorii de servicii în 

cazul modificării conţinutului, nu se poate aplica o sancţiune prevăzută de Legea nr.365/2002 

privind comerţul electronic acestor furnizori. 

- referitor la măsura de blocare prin intermediul furnizorilor de servicii, o astfel de 

măsură este inutilă deoarece aceasta poate fi depăşită prin metode tehnice la îndemâna unui 

proprietar de site,  măsura fiind disproporţională faţă de contravenţia sancţionată;  
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- având în vedere faptul că legislaţia naţională se poate aplica doar persoanelor fizice 

sau juridice române sau, în cel mai bun caz, persoanelor fizice sau juridice care înregistrează 

domenii .ro, este necesară reanalizarea subiecţilor (deţinătorul/administratorul site-ului sau 

persoanele fizice sau juridice care realizează conţinutul cu caracter pornografic). 

 

3. PLx.224/2011 - Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind funcţionarea Birourilor de 

Credit. 

 Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se încadrează în categoria 

legilor ordinare şi a fost respinsă de către Senat în şedinţa din data de 27.04.2011. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea protecţiei persoanelor 

ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării în cadrul sistemelor de evidenţă de 

tipul birourilor de credit, precum şi apărarea intereselor instituţiilor financiare care întreţin şi 

dezvoltă un asemenea sistem, în scopul evaluării solvabilităţii, reducerii riscului de creditare 

şi determinarea gradului de îndatorare a debitorilor, persoane fizice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 

membrilor prezenţi, avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece obiectul 

reglementării cade sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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