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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 23-25 septembrie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 23, 24 şi 25 septembrie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile 
Oajdea, Vasile Ghiorghe Gliga, Murgu Neagu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ 
Tănase, Mircea Cazan, Diniţă Ion, Titi Holban, Daniel Iane, Iusein Ibram, Varujan 
Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost 
absenţi:Ciolacu  Ion-Marcel, Ciurariu Florin, Josif Moldovan, Ion Şcheau.  
          Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. PLx.421/2014 -  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Biroul permanent a trimis spre avizare, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil proiectul 
de lege. De asemenea, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în procedură de urgenţă, 
la data de 09.09.2014. 

Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscal şi OUG nr.29/2011 privind 
reglementarea eşalonărilor la plată.  
           Ordonanţa de urgenţă propune, în scopul creşterii gradului de informatizare a 
activităţilor desfăşurate de organele fiscale, pentru stimularea depunerii prin mijloace 
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electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la 
organele fiscale precum şi dezvoltarea unui sistem de comunicare electronică între 
contribuabili şi organele fiscale şi în ceea ce priveşte comunicarea către contribuabili a 
actelor administrative fiscale şi a oricăror alte acte procedurale (notificări, înştiinţări, 
certificate de atestare fiscală, etc.) următoarele: 
- reglementarea posibilităţii emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în 
formă electronică. Pentru aceasta, actele vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă 
a Ministerului Finanţelor Publice (în cazul actelor emise de organele fiscale din cadrul 
ANAF) sau cu semnătură electronică extinsă a autorităţii administraţiei publice locale (în 
cazul actelor emise de compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ 
teritoriale), bazată pe un certificat calificat; 
- reglementarea posibilităţii contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori 
alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă. 
- reglementarea unor reguli care să stabilească nu numai aceste posibilităţi, ci şi condiţiile 
în care ele se realizează, în special cele referitoare la identificarea contribuabililor în 
mediul electronic, propunându-se ca aceasta să se realizeze prin intermediul furnizorilor 
de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit Hotărârii nr. 1129/2008 
privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare 
electronică sau prin diverse dispozitive cum ar fi certificat digital calificat, credenţiale de 
tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon 
mobil, digipass sau alte dispozitive. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente, respectiv 
la punctul 5. al OUG nr.40/2014, art.712  lit.b) persoanele fizice, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de 
autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin alte dispozitive stabilite prin 
ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu 
organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau, după caz, 
prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele 
fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. In aceste cazuri, cererile, înscrisurile 
sau documentele se consideră semnate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile din ordinele 
prevăzute la art. 711 alin. (4) şi (5), datorită evoluţiei tehnologice dispozitivele şi 
metodele de autentificare trebuie stabilite prin legislaţie secundară. 
 
                                                                                                                 PREŞEDINTE, 

                                                                                                Daniel Vasile Oajdea 
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