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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                                  Bucureşti 

şi comunicaţiilor                             23-25 octombrie 2012 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 23-25 octombrie 2012 

La şedinţele Comisiei din zilele de 23 şi 24 octombrie 2012 au fost prezenţi: Relu 

Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, 

Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Ibram Iusein, Valerian Vreme; 

au fost absenţi: Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Gheorghe Zoicaş.  

La şedinţa Comisiei din ziua de 25 octombrie 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian 

Varujan, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Valerian Vreme; au fost absenţi: Aurelia Vasile, Dan 

Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Gheorghe Zoicaş.  

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2012 s-au aflat: 

 

1. PLx nr. 385/2012 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 privind 

înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice; 

2. PLx nr.414/2012 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor 

de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării 

recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
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1. PLx nr. 385/2012 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 privind 

înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2012 

pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea 

operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. 

Potrivit prevederilor din Constituţia României republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil ordonanţa prin avizul nr. 654/17.08.2012. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din data de 24.09.2012. 

Prezenta ordonanţă are ca obiect suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr .148/2012 

privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. Potrivit Notei de 

fundamentare, intervenţia legislativă este necesară "din cauza lipsei prevederilor tranzitorii 

necesare adaptării sistemelor operatorilor economici la noile cerinte". 

În esenţă, impactul cerinţelor suplimentare introduse de Legea 148/2012 pentru 

validitatea facturilor electronice şi lipsa perioadei tranzitorii care să permită operatorilor 

economici adaptarea la noile cerinţe ale legii este următorul: 

- pentru companiile emitente de facturi electronice care nu asigură în acest 

moment semnarea electronică şi marcarea temporală a facturilor: legea le obligă să 

revină la facturarea pe hârtie. Acest lucru va presupune: 

 Costuri mai mari pentru procesul de emitere şi transmitere a facturilor; 

 Inducerea de riscuri operaţionale semnificative în activitatea acestor companii, 

întrucât procesele interne sunt adaptate emiterii în format electronic al facturilor, nu 

pe suport hârtie. Cele două moduri de gestionare a procesului de facturare sunt total 

diferite: implică un număr de personal diferit (personalul necesar facturării pe hârtie 

este sensibil mai mare), un cadru contractual diferit cu clienţii proprii, o modalitate 

diferită de transmitere a facturilor etc. 

 Schimbarea proceselor interne în cadrul companiilor este aproape imposibilă în 

termenul de 3 zile de la publicarea legii până la intrarea ei în vigoare. Remodelarea 

proceselor interne în cadrul companiilor este de durată şi presupune un anumit flux de 
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aprobări prealabile, alocări şi redistribuiri de sarcini etc. Trebuie avut în vedere că 

emitenţii de facturi electronice sunt în general companii mari, cu un număr foarte 

mare de clienţi şi un număr semnificativ de facturi pentru care automatizarea şi 

dematerializarea emiterii şi transmiterii facturilor reprezintă un real beneficiu. În 

cazul acestor companii, procesul de change management este unul de durată întrucât 

este unul formalizat. În plus, trebuie avut în vedere că toate aceste schimbări vor fi 

făcute doar pentru perioada de timp necesară adaptării aplicaţiilor informatice; 

 Impact negativ pe fluxurile băneşti ale companiilor, întrucât va fi dereglat procesul de 

transmitere a facturilor la mii de clienţi (care anterior primeau factura în format 

electronic) şi, implicit, procesul de încasare al facturilor. 

- pentru băncile comerciale care oferă servicii de facturare electronică clienţilor 

proprii, intrarea în vigoare a legii înseamnă: 

 suspendarea furnizării serviciilor de facturare electronică şi a contractelor în derulare; 

 costuri suplimentare pentru adaptarea serviciilor la cerinţele legale;  

 pierderea unor venituri pe perioada de suspendare a serviciilor de facturare electronică 

până la adaptarea infrastructurii. Existenţa unei perioade tranzitorii elimină aceste 

pierderi potenţiale, serviciile de facturare putând fi furnizate clienţilor în continuare; 

 "penalizarea" în mod nemeritat a acelor bănci care şi-au asumat statutul de formatori 

de piaţă pornind de la best practice-ul european, prin obligarea suportării unor costuri 

suplimentare generate de riscul legal; 

 risc reputaţional pentru băncile care vor trebui să suspende serviciile de facturare 

electronică; 

 posibile acţiuni în justiţie din partea clienţilor prejudiciaţi de suspendarea activităţii de 

facturare electronică şi/sau de neîndeplinirea obligaţiilor cuprinse în contractele 

existente de emitere şi transmitere a facturilor electronice. 

Impactul negativ produs de apariţia legii va fi absorbit de băncile care au făcut deja 

eforturi în promovarea serviciilor cu valoare adăugată în vederea stimulării plăţilor 

electronice, cu procesarea automată integrată end-to-end a tuturor instrucţiunilor de plată 

conforme cu cerinţele SEPA (Single European Payments Area - proiectul pan-european de 

creare a unei zone unice de plăţi). Sistemul bancar românesc a făcut eforturi semnificative în 

ultimii ani pentru preluarea standardelor SEPA în sistemele informatice proprii şi pentru 

dezvoltarea de servicii cu valoare adăugată care să contribuie la creşterea eficienţei serviciilor 

de plăţi şi a gradului de procesare integrată. 
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-pentru furnizorii de servicii de facturare electronică sau pentru furnizorii de 

infrastructură pentru serviciile de facturare electronică intrarea în vigoare a legii are un 

impact similar cu cel produs asupra băncilor: suspendarea furnizării serviciilor, costuri 

suplimentare, pierdere de venituri pe perioada de adaptare a aplicaţiilor informatice, 

inducerea de risc reputaţional şi risc legal. 

Diferenţa fundamentală faţă de bănci derivă din forţa financiară diferită a celor două 

categorii de furnizori de factură electronică. Companiile de mici dimensiuni furnizoare de 

factură electronică, companiile care au ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii de 

facturare electronică vor fi afectate semnificativ din punct de vedere financiar, mergându-se 

până la intrarea lor în insolvenţă, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu 

modificările şi completările ulterioare, nemaiavând nici un fel de venituri ci doar costuri. 

La lucrările comisiilor a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Daniela Ilie – consilier. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare, proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2012 

pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea 

operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

2. PLx nr.414/2012 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării 

automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii 

Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la 

datele dactiloscopice. 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2012 

pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia 

cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de 

laborator referitoare la datele dactiloscopice. 
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Conform Constituției României republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională; 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi 

propuneri prin avizul nr. 591/24.07.2012; 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02.10.2012. 

Ordonanţa Guvernului are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar, pe 

de o parte, facilitării aplicării directe în ordinea juridică internă a normelor europene 

privitoare la schimbul automat de date de referinţă între statele membre în contextul 

cooperării transfrontaliere în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii 

transfrontaliere, iar pe de altă parte, alinierii legislaţiei naţionale la normele şi exigenţele 

Uniunii Europene incidente în materia recunoaşterii rezultatelor activităţilor de laborator 

referitoare la datele dactiloscopice, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene. 

Necesitatea adoptării acestui act normativ o reprezintă obligaţiile ce revin României 

ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, 

precum şi necesitatea adoptării de către statul român, în legătură cu datele dactiloscopice, a 

măsurilor necesare pentru a se conforma Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 

2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii 

terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 210 din 6 august 2008, Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 

privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării 

transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii 

transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 

2008, precum şi a Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 

acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activităţi de 

laborator, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322 din 9 decembrie 2009. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                 Relu Fenechiu 


	SINTEZA

