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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                   2 aprilie 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 2 aprilie 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 2 aprilie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 deputați: Zainea 
Cornel, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, 
Socotar Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin 
Drulă, Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-
Mircea , Zamfira Constantin-Cătălin. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. Plx nr.181/2019 -  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică 
şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a 
serviciilor publice on-line; 

2. PLx nr.475/2019 -  Proiectul de Lege privind identificarea electronică şi 
serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice; 

3. PLx nr.30/2020- 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. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, din partea Autorității pentru Digitalizarea 
României domnul Sabin Sărmaș – președinte, din partea Consiliului Investitorilor Străini 
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doamna Roxana Nistor, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare 
domnul Szavuj Iosif, din partea Asociației Oamenilor de Afaceri din România domnul 
Adrian Floarea, din partea Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice 
domnul Burdun Constantin, din partea Asociației de Plăți Electronice din România 
domnul George Anghel. 

Domnul președinte Cornel  Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 Cele 3 inițiative legislative au ca obiect de reglementare stabilirea regimului 
juridic al semnăturii electronice, al sigiliului electronic și al înscrisurilor în formă 
electronică, precum și al condițiilor furnizării de servicii de certificare a semnăturilor 
electronice, urmând a fi abrogată Legea nr.455/2001, urmare a intrării în vigoare a 
Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/CE. 
 Domnul deputat Cătălin  Drulă, inițiatorul propunerii legislative privind stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile 
de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 
1999/93/CE şi de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line (PLx 
nr.181/2019), a prezentat pe scurt istoricul acestei inițiative legislative, precizând că 
propunerea legislativă cuprinde prevederi referitoare la: clarificarea statutului actelor 
juridice semnate electronic de funcționari publici; posibilitatea verificării identificării 
persoanei la distanță pentru emiterea de semnătură electronică; stabilirea principiului 
libertății contractuale pentru alegerea tipului de semnătură electronică între părți. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că  motivul depunerii 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 – 
PLx nr.30/20202, îl constitute faptul că cele două inițiative legislative depuse anterior nu 
fac diferențierea între semnătura electronică avansată și semnătura electronică calificată 
și nu definesc mijloace de identificare pentru emiterea certificatelor calificate, printre care 
introducerea posibilității identificării prin terț, prin mijloace electronice de identificare și prin 
mijloace de identificare de la distanță echivalente cu prezența fizică. În continuare domnul 
deputat Varujan Pambuccian a propus solicitarea unui punct de vedere de la Consiliul 
Superior al Magistraturii și de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru că semnătură 
electronica, îl opinia sa, este o chestiune de securitate națională.   

Domnul deputat Pavel Popescu a propus amânarea votului asupra inițiativelor 
legislative, pentru o săptămână, în vederea corelării prevederilor ordonanței de urgență a 
Guverului privind măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică 
atât pentru comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului, cât și 
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între acestea și persoanele fizice și juridice cu cele ale proiectului de lege care va fi 
adoptat. 
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea domnului deputat 
Varujan Pambuccian de a solicita, un punct de vedere cu privire la aceste inițiative 
legislative, de la Consiliul Superior al Magistraturii și de la Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării. Cu 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri propunerea domnului deputat 
Varujan Pambuccian nu a fost adoptată. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot propunerea 
domnului deputat Pavel Popescu de amânare a votului asupra celor 3 inițiative legislative, 
pentru o săptămână. Cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) propunerea domnul 
deputat Pavel Popescu a fost adoptată. 
 În încheiere domnul președinte Cornel Zainea a solicitat domnului Sabin Sărmaș 
președintele Autorității pentru Digitalizarea României să transmită Comisiei 
amendamente pentru a armoniza prevederile proiectelor de lege cu ordonanța de urgență 
a Guvernului. 

 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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