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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor 

specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentul UE 
nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 

privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 
transmis Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 
privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi 
implementate la nivel național de Regulamentul UE nr.910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, transmis 
cu adresa nr. P.L.x. 30/2020 din 17 februarie 2020, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/49/2020 din 18 februarie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu actul nr.888/18.10.2019, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu actul nr.5248/10.10.2019, avizează 
nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor de 
punere în aplicare a cerințelor specificate de Regulamentul (UE) nr.910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă 
și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în vederea armonizării legislației 
naționale cu prevederile acestuia și a eliminării barierelor existente pentru 
utilizarea transfrontalieră a mijloacelor de identificare electronică din statele 
membre pentru serviciile publice. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se 
preconizează desemnarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, 
ca organism de supraveghere pentru realizarea activităților de supraveghere, de 
notificare către Comisia Europeană, precum și de informare, iar pentru asigurarea 
continuității în acest domeniu, se propune abrogarea Legii nr.455/2001 privind 
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semnătura electronică, republicată, ca urmare a abrogării Directivei 1999/93/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru 
comunitar pentru semnăturile electronice. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 
noiembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Robe Patricia-Isabela 


