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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                              Bucureşti 

şi Comunicaţiilor                                                                                           24-26 mai 2011 

 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 24-26 mai 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 24 mai 

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

Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Dan Nica, Valerian Vreme.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 25 mai 

2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Florin Serghei 

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

Varujan. Au fost absenţi: Adrian Bădulescu, Matei Radu Brătianu, Valerian Vreme, 

Gheorghe Zoicaş.  

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 26 mai 

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

Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, 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-a aflat: 

1. Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică (PL.x. 

331/2011). 
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2. Studiu asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional 

de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (PL.x. 335/2011). 

 

1. PLx.331/2011 - În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 

activitatea de emitere de monedă electronică. 

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

categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională..  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 

09.05.2011, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii, proiectul de lege. 

Guvernul României este iniţiatorul acestui proiect de lege. 

 Obiectul proiectului de lege supus dezbaterii îl constituie reglementarea activităţii de 

emitere de monedă electronică de către instituţiile emitente de monedă electronică, 

supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică precum şi regimul 

privind răscumpărarea monedei electronice. 

  Proiectul de lege transpune Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi 

supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de 

modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE. 

 Principala modificare a cadrului de reglementare existent îl constituie excluderea 

instituţiilor emitente de monedă electronică din categoria instituţiilor de credit şi crearea unui 

statut aparte acestora în vederea desfăşurării unei activităţi similare instituţiilor de plată. 

În urma discuţiilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, urmând ca raportul 

preliminar să fie transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond. 

 

2. PLx.335/2011 - Subiectul care face obiectul studiului va fi supus analizei membrilor 

comisiei într-o şedinţă din săptămâna care urmează 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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