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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. 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; 

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, Ilie 

Adrian Cristin – consilier Ministerul Finanţelor Publice. 
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Referitor la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, 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 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, comisia a 

aprobat cu unanimitate de voturi amendamentele propuse, dând avize favorabile. 

Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru 

stimularea utilizării tehnologiei informaţiei, la solicitarea iniţiatorului, dl deputat 

Varujan Pambuccian a fost amânată cu unanimitate de voturi pentru a permite MFP 

redactarea unui punct de vedere care să ţină cont de actualul context economic şi de 

planul anticriză.  

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

consumatorilor care achiziţionează produse prin intermediul internetului, dl preşedinte 

Relu 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 MCSI 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. 

 

 

PREŞEDINTE,       

 

Relu Fenechiu           
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