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La lucrările Comisiei din 12 -14 iunie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Doina Micşunica Dreţcanu, Attila 

Kovacs, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian 

Popescu şi au fost absenţi Valeriu Alexandru Ungureanu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, 

Gabriel William Brînză,  Cristian Ilie, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina 

Ioana Vălean. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Propunerea legislativă privind înregistrarea 

operaţiunilor comerciale dintre agenţii economici prin mijloace electronice 

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dna. consilier Cristina Pruteanu 

(MCTI) şi dna. director adjunct Mariana Vizoli (MEF). 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

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

comunicaţiilor, propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale  dintre 

agenţii economici prin mijloace electronice (P.L. 0X-432/04.06.2007), în vederea întocmirii 

raportului comun  împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian în calitate de iniţiator a prezentat comisiei obiectul 

propunerii legislative, arătând că prezenta iniţiativă legislativă creează un cadru legal în 

domeniul fiscal pentru facturarea electronică şi pentru arhivarea electronică a facturilor şi 

stabileşte reguli privind asigurarea securităţii emiterii şi transmiterii facturilor în formă 

electronică, precum şi posibilitatea furnizării de servicii de facturare electronică. 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a analizat propunerea 

legislativă şi în urma consultărilor cu reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor a 

aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi propunerea legislativă cu 

amendamente referitoare la corelarea cu terminologia utilizată începând cu 1 ianuarie 2007 

prin eliminarea precizării „fiscală” în relaţie cu „factură” şi „chitanţă”, precizarea cadrului de 

aplicare a prezentei legi prin referirea la persoanele stabilite în România în înţelesul 

prevederilor titlului privind taxa pe valoarea adăugată din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal şi care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, introducerea definiţiei 

referitoare la emiterea facturilor în formă electronică. 

 Procedura autorizării emitentului facturii în formă electronică de către Ministerul 

Economiei şi Finanţelor a fost eliminată pentru similitudine cu procedurile administrative 

necesare emiterii facturilor pe suport de hârtie.  

 Articolul 10 referitor la înfiinţarea Registrului electronic de înscriere a seriilor şi 

numerelor de identificare a facturilor în formă electronică, disponibil on-line, constituit şi 

actualizat de Imprimeria Naţională Română s-a eliminat întrucât crea un plus de birocraţie şi 

discriminări între persoanele care emit facturi in format electronic si celelalte persoane care 

emit facturi pe hârtie.  

În urma intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2007, 

atribuţiile Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei au fost 

preluate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei, astfel încât a fost necesară înlocuirea în tot cuprinsul propunerii legislative a 

referirii la IGCTI. 

Pentru corelare cu începerea anului fiscal s-a introdus un nou articol care prevede 

intrarea în vigoare a legii la 1 ianuarie 2008. 

Raportul preliminar întocmit de Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a fost transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru a fi dezbătut 

şi aprobat într-o şedinţă comună ulterioară. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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