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La lucrările Comisiei din 26-29 ianuarie 2009 au fost prezenţi 10 deputaţi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

 

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;  

 

FOND 

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

de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei; 

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

achiziţionează produse prin intermediul internetului; 

5. 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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6. Diverse. 

La lucrările comisiei au participat: Topcian Costel – secretar de stat Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Toma Gheorghiţa - şef serviciu Ministerul 

Finanţelor Publice, Tudose Gabriela - şef serviciu Ministerul Finanţelor Publice şi Ilie Adrian 

Cristin – consilier Ministerul Finanţelor Publice. 

Dl preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul dlui Varujan Pambuccian pentru a 

prezenta amendamentele propuse pentru punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi. Referitor la aceste 

două proiecte de lege, dl deputat Varujan Pambuccian susţine emiterea cecului, cambiei şi 

biletului la ordin în formă electronică, purtând semnătura electronică extinsă furnizată de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat, deoarece prin aceasta se asigură atât transferul 

rapid al documentelor respective cât şi securitatea informaţiei conţinute, prin protecţia 

acordată de semnătura electronică. Prin introducerea terţului de încredere autorizat de către 

Banca Naţională a României şi care foloseşte un sistem informatic omologat pe baza unor 

criterii elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, se asigură un plus de 

securitate utilizării acestor documente. În consecinţă, dl deputat  propune o serie de 

amendamente la Legea nr.59/1934 asupra cecului şi la Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi 

biletului la ordin. Membrii comisiei au votat cu unanimitate amendamentele propuse de dl 

deputat Varujan Pambuccian. Comisia a hotărât transmiterea avizelor favorabile, cu 

amendamentele aprobate, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond. 

Dl preşedinte Relu Fenechiu a supus atenţiei Propunerea legislativă privind emiterea, 

acordarea şi utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei, cu care 

comisia este sesizată în fond. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, prin dl consilier 

Ilie Cristin, au  expus punctul de vedere al ministerului faţă de această iniţiativă legislativă. În 

urma analizelor efectuate şi ţinând cont de criza financiară actuală, Ministerul Finanţelor 

Publice consideră că prin această iniţiativă legislativă ar fi afectat un procent de 0,15% din 

PIB pentru cheltuielile cu personalul în sectorul public şi, în consecinţă, acordă un aviz 

negativ.  

Iniţiatorul propunerii legislative, dl deputat Varujan Pambuccian, a solicitat comisiei 

amânarea dezbaterii, având în vedere că răspunsul scris al Ministerului Finanţelor a fost 

formulat de către guvernul anterior. Totodată, consideră că sunt necesare un punct de vedere 

actualizat şi o analiză care să ţină cont de contextul actual economic. Membrii comisiei au 

aprobat în unanimitate amânarea dezbaterii propunerii legislative. 

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi, Propunere legislativă privind protecţia 

consumatorilor care achiziţionează produse prin intermediul internetului, dl preşedinte Relu 
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Fenechiu a supus votului comisiei solicitarea iniţiatorilor de amânare a dezbaterii propunerii 

legislative, solicitare care a fost votată în unanimitate. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.60/2008 

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

comunicaţiilor, reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a 

solicitat amânarea dezbaterii proiectului de lege, pentru formularea unui nou punct de vedere 

al guvernului. În consecinţă, dl preşedinte Relu Fenechiu a supus votului comisiei amânarea 

cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege, aceasta fiind votată în unanimitate. 

 După epuizarea ordinii de zi, membrii comisiei au solicitat reprezentantului MCSI 

explicaţii referitoare la declanşarea, de către Comisia Europeană, a procedurii de 

infringement împotriva României pe tema asigurării independenţei autorităţii de reglementare 

în domeniul comunicaţiilor electronice. Dl secretar de stat Costel Topcian a precizat că, în 

prima fază a procedurii de infringement, Comisia Europeană a înaintat o scrisoare formală 

Guvernului României prin care îl informează asupra încălcării principiilor europene de 

asigurare a stabilităţii şi independenţei autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor 

electronice. Guvernul are la dispoziţie un termen de două luni pentru a da un răspuns referitor 

la modalitatea de soluţionare a acestei probleme, în caz contrar Comisia adresându-se Curţii 

Europene de Justiţie.   

 Dl preşedinte Relu Fenechiu a prezentat comisiei solicitarea dlui secretar Matei 

Brătianu privind transmiterea unei invitaţii dlui ministru al comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale, Gabriel Sandu, în scopul purtării unei discuţii pe tema Compania Naţională 

Poşta Română. Comisia a aprobat solicitarea. 

 

PREŞEDINTE,       

 

Relu Fenechiu           
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