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În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind sediul 
electronic al operatorilor economici, trimis cu adresa nr. PL-x 843/2015. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 18 noiembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Iniţiativa legislativă are ca obiect reglementarea sediului electronic al operatorilor 

economici.  Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează ”alocarea unei 
adrese de email odată cu înregistrarea fiscală a oricărui operator economic, o adresă de 
email care să identifice în acelaşi mod ca şi codul de identificare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz, acel operator economic şi care să echivaleze cu sediul electronic al 
acesteia.”    

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul 
de lege pe parcursul mai multor şedinţe. 

La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 14 iunie 
2016 au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 18 membrii. 

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională a transmis un punct 
de vedere Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor prin care susţine 
oportunitatea promovării principiului care face obiectul acestei iniţiative legislative, dar 
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semnalează faptul că în forma actuală încă există unele aspecte în ceea ce priveşte 
aplicabilitatea. 

În susţinerea celor afirmate se precizează următoarele: 
 nu există o corelare a textului reglementării cu terminologia definită în art.2 şi 

propusă a fi utilizată. Astfel, în tot cuprinsul reglementării nu există nicio referire 
la “operatorii economici” (cu excepţia unei definiţii al cărui termen, de asemenea 
nu se regăseşte în textul reglementării), ba mai mult ”profesioniştii” reprezintă un 
segment mult mai mare de entităţi, în care nu toate entităţile sunt operatori 
economici; 

 iniţiativa legislativă nu relevă în mod explicit semnificaţia sintagmei „adresă 
electronică”; 

 definiţia sediului electronic este eronată având în vedere caracteristicile unei 
adrese de căsuţă poştală electronică (aceasta nu va putea fi niciodată identică cu 
codurile specificate); 

 nu sunt reglementate explicit atribuţiile celor două entităţi (ONRC, STS) ceea ce 
duce la neasumarea corespunzătoare a responsabilităţilor în relaţia cu beneficiarii 
serviciilor prestate, motiv pentru care nu pot fi solicitate despăgubiri în cazul 
existenţei unor prejudicii; 

 iniţiativa legislativă ar trebui să includă sub aceste penalităţi legale şi alte acţiuni 
cu rezultate cauzatoare de daune, precum: 

- blocarea, sau interzicerea accesului la serviciile furnizate, 
- ştergerea sau modificarea logourilor sistemului, privind serviciile furnizate, 
- ştergerea mesajelor sau a unor părţi ale acestora (ex: ataşamente), 
- alterarea sub orice formă a integrităţii mesajelor, 
- alterarea sub orice formă a informaţiilor sau eventualelor metadate despre 

mesaje, 
- crearea sau modificarea unor mesaje sau documente transmise etc., 
- introducerea de înregistrări în logourile sistemului, privind acţiuni ale 

sistemului, mesaje sau informaţii transmise, altfel decât prin fluxurile şi 
procedurile automate normale ale sistemului informatic etc. 

 numai un document în formă electronică, semnat cu o semnătură electronică 
extinsă bazată pe un certificat calificat poate să producă aceleaşi efecte juridice cu 
un document în format hârtie semnat cu semnătură olografă identificând totodată 
în mod unic semnatarul 

 sunt încălcate prevederi ale Regulamentului nr. 910/2014 privind serviciile de 
distribuţie electronică înregistrată; Prin prisma Regulamentului nr. 910/2014 
„serviciu de distribuţie electronică înregistrată” înseamnă un serviciu care 
permite transmiterea de date între părţi terţe prin mijloace electronice şi 
furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi 
privind trimiterea şi primirea datelor şi care protejează datele transmise împotriva 
riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată. 
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 sunt încălcate prevederile art. 28 din Constituţia României privind secretul 
corespondenţei; 

 sunt încălcate bune practici de securitate elementare; 
 schimbare parolei de acces se poate face numai contracost; 
 nu este garantată confidenţialitatea, autenticitatea, integritatea şi nerepudierea 

comunicărilor. 
În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind 
sediul electronic al operatorilor economici. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat această 
iniţiativă legislativă în şedinţa din  28 martie 2017.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii 
conform listei de prezenţă.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei 
doamna Claudia Roşianu, consilier juridic. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege privind sediul electronic al 
operatorilor economici. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

         
 
 
 

PREŞEDINTE,                           
Eugen NICOLICEA                                        

                        VICEPREŞEDINTE,     
                 Ionela Viorela DOBRICĂ 

 
 
 
 
                         SECRETAR,                                            SECRETAR,                                                                                                      

Steluţa-Gustica CĂTĂNICIU                            Pavel POPESCU  
  
 
         
 

 
Consilier parlamentar, 
Roxana David 

        Consilier parlamentar,  
        Mihaela Astafei 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=63&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=234&cam=2&leg=2016

