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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor         3 – 5 martie 2009 

 

 

SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din  3 – 5 martie 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi Fenechiu Relu, Vreme Valerian, Zoicaş 

Gheorghe, Brătianu Matei Radu, Negruţ Clement, Anghel Florin Serghei, Arion Viorel, 

Bădulescu Adrian, Cazan Mircea Vasile, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. A 

fost absent Dan Nica. 

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

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. PLx nr.103/2009 – Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.184/2008 pentru 

modificarea OG nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate 

2. PLx nr. 519/2008 - Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor care 

achiziţionează produse prin intermediul internetului  

3. PLx nr. 499/2008 - Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea 

de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei. 

 
1. Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate. În şedinţa din data de 

03.03.2009, membrii comisiei au analizat proiectul de Lege şi în urma dezbaterilor au hotărât, 

cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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2. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere cu propunerea legislativă privind protecţia 

consumatorilor care achiziţionează produse prin intermediul internetului, trimis cu adresa nr. 

PL.x 519 din 3 septembrie 2008. 

Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor care achiziţionează produse 

prin intermediul internetului a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ. Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 

consideră că nu se impune o lege specială având în vedere că acest domeniu este reglementat 

de legislaţia în vigoare. În şedinţa din 25.06.2008, Senatul a respins propunerea legislativă. 

 Propunerea legislativă, iniţiată de patru deputaţi (Boagiu Anca-Daniela, Buda Daniel, 

Călian Petru, Iordache Graţiela Denisa), reglementează drepturile şi obligaţiile 

consumatorilor privind cumpărarea produselor prin intermediul internetului.  

 În şedinţa din 04.03.2009, în urma examinării propunerii legislative, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să propună 

respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

 - în legislaţia românească, vânzările la distanţă sunt reglementate atât prin legislaţia 

privind protecţia consumatorilor (Ordonanţa Guvernului nr.130/2000 privind protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, completată prin Legea 

nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, şi Ordonanţa 

Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor), cât şi prin legislaţia privind 

comerţul electronic (Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic şi Legea nr.455/2001 

privind semnătura electronică) 

 - propunerea legislativă nu creează un regim juridic nou (conţine unele formulări 

neclare sau confuze, precum şi dublări ale prevederilor din legislaţia existentă),  distinct de 

cel deja existent, care să justifice adoptarea unei legi noi. 

 

3. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere cu propunerea legislativă privind emiterea, 

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

adresa nr. PL.x 499 din 3 septembrie 2008. 

Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete pentru 

stimularea utilizării tehnologiei informaţiei a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 
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avizat negativ propunerea legislativă, iar Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. În şedinţa din 23.06.2008, Senatul a respins propunerea legislativă. 

 Propunerea legislativă, iniţiată de dl deputat Varujan Pambuccian, stabileşte condiţiile 

de emitere, acordare şi utilizare a biletelor de valoare pentru uz personal a tehnologiei 

informaţiei, în vederea dezvoltării abilităţilor necesare la locul de muncă, în calitate de 

angajat. Tichetele se acordă angajaţilor sau funcţionarilor, la cerere, dacă angajatorul (agent 

economic, autorităţi autonome, autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei centrale şi 

locale sau persoane care realizează venituri din activităţi independente sau venituri din 

activităţi agricole, pentru uz propriu) a optat pentru participarea la acest sistem. Sumele 

corespunzătoare tichetelor sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar salariaţii sau 

funcţionarii publici sunt scutiţi de la plata impozitului pe salariu.  

 În şedinţa din 05.03.2009, în urma examinării propunerii legislative, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi respingerea 

propunerii legislative întrucât este vorba de o scutire dublă de impozit, atât la nivelul 

companiei care oferă tichetele, cât şi la nivelul salariatului, ceea ce încalcă principiul echităţii 

fiscale şi, în plus, prin politica fiscală românească se consideră deductibile doar acele 

cheltuieli legate de activităţi care aduc venituri.  

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 

 
 
 


