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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 27 noiembrie 2019 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 27 noiembrie 2019 au fost prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Mariana Venera Popescu,  
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din partea British American 
Tobacco România domnii Cătălin Cindea,  Aron Emil Tătaru și Alexandru Stan, din partea 
JT International (Romania) SRL doamna Alice Vulcănescu, din partea Coaliției pentru 
Libertatea Comerțului și a Comunicării domnul Constantin Rudnițchi, din partea Ministerului 
Justiției doamnele Barbu Mihaela – consilier juridic și Rotaru Carmen – consilier juridic. 
 
 
 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr.408/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje; 

2. PLx 445/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii; 

3. PLx nr. 461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare; 

4. PLx 477/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

5. PLx.587/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul reglementării produselor din tutun. 

   
 
 



 2 

1. PLx nr.408/2019 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje 

 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că proiectul de lege a fost 
dezbătut în ședința din 15 octombrie 2019 votul fiind amânat din lipsă de cvorum și că acest 
proiect de lege transpune în legislaţia naţională art.3 alin.(1) literele (m) şi (n), art.5 alin.(1) şi 
alin.(2) literele (d) şi (e), art.8 alin.(1) şi (3), art.11 alin.(2), art.12 alin.(5), art.15 alin.(1) teza 
finală, art.16 alin.(4) şi partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE). Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din 16.09.2019. Prin obiectul său de reglementare 
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră 
decizională. Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) trebuia transpusă în 
legislația națională până la 14 februarie 2014. 
  În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a propus adoptarea 
unui aviz favorabil asupra proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) 
propunerea doamnei vicepreședinte a fost adoptată. 
 

2. PLx 445/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Informatizare a Sănătăţii, 
instituţie publică, de specialitate, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 
Sănătăţii, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 
ani, prin decizie a prim-ministrului. Potrivit expunerii de motive, „activitatea Agenţiei va 
duce la o corectă şi eficientă cheltuire a bugetului sănătăţii”. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 02.10.2019. Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Domnul deputat Tudor Rareș Pop a precizat că membrii Comisiei pentru sănătate și 
familie au amânat dezbaterile asupra acestui proiect de lege pentru a se documenta mai bine 
cu privire la necesitatea înființării acestei agenții.  
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Sănătății nu au fost prezenți la 
dezbateri pentru a-și prezenta punctul de vedere doamna vicepreședinte Mariana Venera 
Popescu a propus adoptarea unui aviz negativ asupra acestui proiect de lege. Cu unanimitate 
de voturi (9 voturi pentru) propunerea doamnei vicepreședinte a fost adoptată. 
 

3. PLx nr. 461/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
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abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare 

 
 
 
 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate 
Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în vederea 
organizării Autorităţii de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară în 
subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 09.10.2019. Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Justiției pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că nu a fost definitivat punctul de 
vedere al Guvernului cu privire la acest proiect de lege și au solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru două săptămâni. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a propus amânarea 
dezbaterilor asupra acestui proiect de lege pentru două. Cu unanimitate de voturi (9 voturi 
pentru) propunerea doamnei vicepreședinte a fost adoptată. 
 

4. PLx 477/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. 
Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16.10.2019. Prin obiectul său de 
reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera 
Deputaților este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii nr.207/2015 și a Legii nr.227/2015, în scopul îmbunătăţirii 
relaţiei dintre organele fiscale şi contribuabili, al simplificării procedurilor de administrare a 
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creanţelor fiscale şi al clarificării unor texte de lege, în vederea eliminării interpretărilor 
neunitare, precum şi al reducerii sarcinilor administrative. 

Măsurile propuse vizează, în principal: 
- trecerea activității de soluționare a contestațiilor de la Agenția Națională de 

Administrare Fiscală la Ministerul Finanțelor Publice; 
- exprimarea consimțământului expres și neechivoc al contribuabilului în ceea ce 

privește furnizarea de către organul fiscal a unor informații care intră sub 
incidența secretului fiscal, care nu se limitează doar la forma scrisă; 

- persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent răspund 
cu bunurile din patrimoniul de afectațiune și, în subsidiar, cu bunurile personale 
pentru obligațiile datorate ca urmare a exercitării activității/profesiei; 

- completarea cu noi cazuri de nulitate a actului administrativ fiscal; 
- introducerea posibilității de prelungire/modificare a unor termene de îndeplinire a 

obligațiilor fiscale, prin ordin al ministrului finanțelor publice; 
- reglementarea unor aspecte car vizează activitatea de inspecție fiscală; 
- în contextul modificării Codului fiscal, prin reglementarea consolidării de grup 

pentru impozitul pe profit, se propune corelarea acestor noi prevederi cu 
dispozițiile Codului de procedură fiscală; 

- posibilitatea reducerii penalității de nedeclarare cu 75%, necondiționată de 
formularea unei cereri exprese a contribuabilului; 

- reglementări privind eșalonarea la plată; 
- stabilirea situațiilor în care se emite ordin al ministrului finanțelor publice sau 

ordin al președintelui ANAF. 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a menționat că proiectul de lege este 
complex conținând multe prevederi fiscale. 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că prevederea cu privire 
la exprimarea consimțământului expres și neechivoc al contribuabilului în ceea ce privește 
furnizarea de către organul fiscal a unor informații care intră sub incidența secretului fiscal, 
care nu se limitează doar la forma scrisă este exagerată existând situații în care persoanele 
juridice trebuie să se informeze asupra unor aspecte fiscale înainte de a încheia unele 
contracte. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a supus la vot avizarea  
acestui proiect de lege. Cu 4 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri membrii comisiei 
au avizat negativ proiectul de lege. 
 

5. PLx.587/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul reglementării produselor din tutun 
 

 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare actualizarea definiţiilor publicităţii, 
promovării şi sponsorizării tuturor produselor din tutun, directe sau indirecte, introducerea 
noţiunii de „produs similar produselor din tutun”, eliminarea expunerii şi publicităţii 
produselor din tutun şi produselor similare la punctele de vânzare, cu permiterea expunerii şi 
publicităţii doar în magazinele special amenajate, interzicerea acţiunilor de promovare a 
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produselor din tutun, cu excepţia magazinelor special amenajate, interzicerea acţiunilor de 
sponsorizare pentru produsele din tutun şi similare, interzicerea fumatului în vehiculele în 
care se află minori şi femei însărcinate, introducerea posibilităţii ca persoanele cu afecţiuni 
psihice internate în unităţi sanitare, în baza unei hotărâri emisă de o instanţă de judecată să 
poată fuma doar în spaţii special amenajate, introducerea contribuţiei pentru sănătate aplicate 
corespunzător tuturor formelor de produse din tutun, conform redefinirii acestora. Consiliul 
Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din 21.10.2019. Prin obiectul său de reglementare 
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 Doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a dat cuvântul domnului deputat 
Pop Tudor Rareș pentru a prezenta proiectul de lege în calitate de inițiator. 
 Domnul deputat Pop Tudor Rareș a precizat că proiectul de lege are ca scop reducerea 
accesului copiilor la produsele de tutun și țigarete electronice și îmbunătățirea protecției lor 
față de fumatul pasiv și față de expunerea la campaniile de publicitate. Inițiativa legislativă 
pornește de la necesitatea protejării copiilor și adolescenților împotriva fumatului și a 
reglementării uniforme a tuturor produselor din tutun, indiferent de forma de livrare și de 
consum și a dispozitivelor destinate utilizării acestora. În țări precum Irlanda, Franța, 
Slovenia, Spania, Polonia, Regatul Unit publicitatea și promovarea tutunului sunt în general 
interzise, cu câteva excepții cum ar fi comunicarea directă de la persoană la persoană și 
programele de motivare a comercianților cu amânuntul. Publicitatea la tutun la punctele de 
vânzare este interzisă atât în magazinele mari cât și în cele mici, fiind permisă în tutungeriile 
specializate pentru alte produse din tutun decât țigările și tutunul de rulat. Expunerea 
produselor din tutun este interzisă atât în magazinele mari cât și în cele mici, fiind permisă în 
tutungeriile specializate și cele cu vânzare vrac. Există unele restricții la sponsorizări și 
publicitatea sponsorizărilor. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a dat cuvântul 
reprezentantului Coaliției pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării pentru a-și prezenta 
punctul de vedere. 
 Reprezentantul Coaliției pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării a menționat că  
obiectivele de sănătate publică nu pot fi urmărite şi cu atât mai puţin pot fi atinse prin hiper -
reglementări şi prin măsuri excesive care pun bariere în calea comerţului, care afectează pete 
70.000 de agenţi economici şi care ar putea afecta bugetul de stat cu peste 1 miliard de euro. 
Măsurile sunt disproporţionale şi nejustificate în raport cu obiectivul urmărit, mai ales având 
în vedere date Eurostat, care arată că, la tineri, factorul determinant în a iniţia fumatul îl 
reprezintă anturajul (peste 82%) şi doar 4% - pachetul. Iniţiativa legislativă va afecta grav un 
întreg sector economic şi peste 4 milioane de români. 
 Domnul deputat Pop Tudor Rareș a precizat că proiectul legislativ nu interzice 
fumatul şi nici vânzarea ţigărilor în supermarketuri, ci doar expunerea lor la vedere în 
magazine, adăugând că scopul principal este combaterea promovării intense a produselor din 
tutun, în special a celor de "nouă generaţie", nu doar a ţigărilor clasice, care riscă să "prindă" 
foarte bine la tineri şi adolescenţi. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a dat cuvântul 
reprezentanților Philip Morris International pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanţii Philip Morris International au precizat că proiectul de lege aduce o 
serie de efecte negative în piaţă reprezentând o ingerinţă în activitatea comercială, modifică o 
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legislaţie a publicităţii şi anulează investiţiile pe care industria le face inclusiv în domeniul 
cercetării. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a dat cuvântul 
reprezentanților British American Tobacco pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentanții British American Tobacco a precizat că proiectul de lege este foarte 
restrictiv, având în vedere că România este în topul ţărilor cu cele mai restrictive legi din 
domeniu. Problema nu este lipsa reglementărilor ci aplicarea lor şi educaţia în domeniu. Vor 
fi afectaţi 70.000 de mici comercianţi, care vor fi penalizaţi prin aplicarea acestei iniţiative, 
iar la buget vor intra cu un 1 miliard de euro mai puţini bani din taxe, doar prin mutarea pieţei 
legale pe piaţa neagră. Vor fi influenţaţi 40.000 de angajaţi din industria tutunului şi 
sectoarele conexe. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana Venera Popescu a supus la vot avizarea 
proiectului de lege. Cu 3 voturi pentru și 6 abțineri proiectul de lege a fost avizat negativ. 
 
 
 

Vicepreședinte, 
Mariana Venera Popescu 
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