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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, 

transmis cu adresa Plx.241/2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice.  

 

VICEPREȘEDINTE 
 

Bogdan RODEANU  

PREŞEDINTE, 
 

Cornel ZAINEA  
 

  

 



 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

Nr. 4c-15/ 137 /2020 4c-19/66/23.06.2020 
 

RAPORTCOMUN SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţieişicomunicaţiilor și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgență, cuproiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.39/2019 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind 

semnătura electronică, trimis comisiilor cu adresa PL-x nr. 241/2020 din 6 mai 2020. 

Consiliul Legislativa avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență,cu 

observații și propuneri conform avizului nr. 269/30.03.2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 28 aprilie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.455/2001 

cu un nou articol, art.3 indice 1, în scopul de a desemna Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului 

autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

funcţionale 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 



Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. La lucrările Comisiei, deputații au fost 

prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate  cu  prevederile art. 55din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  la  dezbateri a  participat  ca 

invitat domnul general de brigadă, Mădălin Mihai, din partea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale.  

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 19 mai 2020, cu majoritate de voturi, 

membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

hotărâtadoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art.61din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în 

ședința din 18 mai 2020.La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi din 

totalul de 15 membri.  

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisei au participat, din partea Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, Gen. Maxim Dobrinoiu și Col. Angelica Lămășanu, din 

partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul Constantin Burdun, 

domnul Andrei Nicoară, expert e-guvernare.  

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţieişicomunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru și 4 

voturi împotrivă) să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru 

completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu amendamente 

admise. 

Cele două Comisii, au reluat dezbaterile asupra inițiativei legislative în ședința 

comună online din data de 17 iunie 2020. 



La lucrările ședinței comune, membrii Comisiei pentru apărare ordine publică și 

siguranță națională, au fost prezenţi conform listei de prezență, iar membrii Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul 

de 15 membri.  

 În ședința din 17.06.2020, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea 

proiectului de Lege la comisiile sesizate în fond pentru întocmirea unui raport 

suplimentar. 

Cele două Comisii, au reluat dezbaterile asupra inițiativei legislative în ședința 

comună online din data de 23 iunie 2020. 

La lucrările ședinței comune, membrii Comisiei pentru apărare ordine publică și 

siguranță națională, au fost prezenţi conform listei de prezență, iar membrii Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul 

de 15 membri.  

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 23 iunie 2020, cu unanimitate de voturi, 

membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse prevăzute în 

Anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Bogdan RODEANU 

PREŞEDINTE, 
 

Cornel ZAINEA  
 

 
SECRETAR, 

 
Dumitru LUPESCU 

 

SECRETAR, 
 

Gheorghe-Dinu Socotar 
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ANEXĂ 
 

Amendamente respinse la 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

PLx nr. 241/2020 

Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

1.    Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.39/2020 pentru 
completarea Legii 
nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

  

2.    Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr.39 din 2 
aprilie 2020 pentru 
completarea Legii 
nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, 
publicată în Monitorul 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39 din 2 aprilie 
2020 pentru completarea 
Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr.281 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

Oficial al României, Partea I 
nr.281 din 3 aprilie 2020, cu 
următoarea completare: 

din 3 aprilie 2020, cu 
următoarele modificări și 
completări: 

3.  ……………………………………. Articol unic. - După articolul 3 
din Legea nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 316 din 30 aprilie 2014, se 
introduce un nou articol, 
articolul 31, cu următorul 
cuprins: 
 
 

   

4.  ………………………………….. „Art.31- (1) Se desemnează 
Serviciul de Telecomunicații 
Speciale să furnizeze servicii 
de certificare calificată 
destinate exclusiv personalului 
autorizat din cadrul 
instituțiilor și autorităților 

……………………………. 1. La articolul unic, 
alineatul (1) al articolului 31 
se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
Art. 31. - (1) Se desemnează 
Serviciul de Telecomunicații 
Speciale să furnizeze servicii 
de certificare calificată 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

publice, în scopul îndeplinirii 
atribuțiilor funcționale. 
 

destinate exclusiv 
personalului autorizat din 
cadrul instituțiilor și 
autorităților publice, în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor 
funcționale, dar numai 
pentru semnarea 
electronică a documentelor 
din sistemul închis, format 
exclusiv din instituțiile și 
autoritățile publice. 
 
(Autori: deputați Varujan 
Pambuccian și Gheorghe-
Dinu Socotar) 
 
 

5.   
Secțiunea 2 

Definiții 
 

………………………………… …………………………  
Nemodificat 

 

6.  Art. 4 În înțelesul prezentei legi: ....................................................... ...................................... Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

7.  1. date în formă electronică sunt 
reprezentări ale informației într-o 
formă convențională adecvată 
creării, prelucrării, trimiterii, 
primirii sau stocării acesteia prin 
mijloace electronice; 

 

....................................................... ............................................ 1. metadate în formă 
electronică sunt reprezentări ale 
datelor într-o formă 
convențională adecvată creării, 
prelucrării, trimiterii, primirii 
sau stocării acesteia prin 
mijloace electronice; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian ) 

 

 O informație 
conține atât date cât 
și metadate. 

8.  2. înscris sub formă electronică 
reprezintă o colecție de date în 
formă electronică între care există 
relații logice și funcționale și care 
redau litere, cifre sau orice alte 
caractere cu semnificație 
inteligibilă, destinate a fi citite prin 
intermediul unui program 
informatic sau altui procedeu 

...................................................... ........................................ 2. înscris sau document sub 
formă electronică reprezintă 
orice format de date, stocat 
electronic diferit, în special 
sub formă audio, video, foto 
sau text; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

Definiția trebuie sa 
fie ușor de înțeles 
să nu dea naștere le 
interpretări și să fie 
cuprinzătoare 
pentru toate 
tipurile de 
documente 
electronice. Când 
vorbim despre orice 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

similar;  fel de conținut 
informatic trebuie să 
ne referim 
obligatoriu la date și 
modificarea acestora 
într-un mod sau altul 
prin diferite 
procedee. În funcție 
de forma lor, diferă 
și procedeul de 
realizare. 

 
9.  3. semnătura electronică reprezintă 

date în formă electronică, care sunt 
atașate sau logic asociate cu alte 
date în formă electronică și care 
servesc ca metodă de identificare; 

....................................................... ......................................... 3. semnătura electronică 
reprezintă metadate în format 
electronic, atașate la sau asociate 
logic cu alte date în formă 
electronică și care sunt utilizate 
de semnatar pentru 
identificare și semnare; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 

Semnătura 
electronică 
reprezintă un 
compus cumulativ 
de date și metadate. 
Metadatele au 
caracteristica 
principală că ele 
sunt informative și 
pot fi întotdeauna 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

Pambuccian) 
 

 

prelucrate. În cazul 
în care ar râmîne 
definiția ințială, 
semnatura 
electronica, o data 
atribuita, nu ar mai 
putea fi prelucrata 
dacă ar interveni 
schimbarea numelui 
sau a prenumelui sau 
a amandorura pe 
cale administrativă 
sau prin căsătorie, 
varianta definiței 
propuse, acoperind 
această situație. 

 
10.  4. semnătura electronică extinsă 

reprezintă acea semnătură 
electronică care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 

.......................................................
... 

......................................... Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

11.  a) este legată în mod unic de 
semnatar; 

.......................................................
.... 

........................................... Nemodificat  

12.  b) asigură identificarea 
semnatarului; 

.......................................................
.... 

............................................. Nemodificat  

13.  c) este creată prin mijloace 
controlate exclusiv de 
semnatar; 

.......................................................
. 

.......................................... Nemodificat  

14.  d) este legată de datele în 
formă electronică, la care se 
raportează în așa fel încât 
orice modificare ulterioară 
a acestora este 
identificabilă; 

......................................................

.... 
........................................ e) este legată de 

metadatele și datele în 
formă electronică, la 
care se raportează în așa 
fel încât orice 
modificare ulterioară a 
acestora este 
identificabilă; 

 
(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

Metadatele 
reprezintă date 
despre date si au 
caracteristica 
principală ca sunt 
variabile și pot fi 
modificate. 

15.  5. semnatar reprezintă o persoană 
care deține un dispozitiv de creare a 
semnăturii electronice și care 

....................................................... .......................................... 5. semnatar reprezintă o 
persoană care folosește un 
dispozitiv de creare a semnăturii 

Persoana fizică nu 
poate să își creeze 
singură semnătura 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

acționează fie în nume propriu, fie 
ca reprezentant al unui terț; 

electronice și care acționează fie 
în nume propriu, fie ca 
reprezentant al unui terț; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

electronică, ci 
trebuie să apeleze la 
un furnizor de 
servicii specializat, 
în schimb folosirea 
semnăturii 
electronice se 
produce împreună cu 
dispozitivul pe care 
aceasta se află (USB 
sau alt suport 
magnetic). Semnatar 
poate fi si o 
persoana juridică ce 
semnează prin 
intermediul 
reprezentanților 
legali sau a 
persoanei 
desemnate.  
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

16.  6. date de creare a semnăturii 
electronice reprezintă orice date în 
formă electronică cu caracter de 
unicitate, cum ar fi coduri sau chei 
criptografice private, care sunt 
folosite de semnatar pentru crearea 
unei semnături electronice; 

.......................................................

. 
....................................... 6. date de creare a semnăturii 

electronice reprezintă orice date 
și metadate în formă electronică 
cu caracter de unicitate, care 
sunt folosite de furnizorul de 
servicii pentru crearea unei 
semnături electronice prin 
intermediul dispozitivului de 
creare a semnăturii 
electronice; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

Semnatarul nu poate 
să își creeze singur 
semnătura 
electronică ci doar 
să o folosească, 
fabricarea acesteia 
fiind apanajul 
furnizorului de 
servicii. 

17.  7. dispozitiv de creare a semnăturii 
electronice reprezintă software 
și/sau hardware configurate, utilizat 
pentru a implementa datele de 
creare a semnăturii electronice; 

.......................................................

.. 
............................................ Nemodificat  

18.  8. dispozitiv securizat de creare a 
semnăturii electronice reprezintă 
acel dispozitiv de creare a 

......................................................

..... 
............................................ Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

semnăturii electronice care 
îndeplinește cumulativ următoarele 
condiții: 

19.  a) datele de creare a 
semnăturii, utilizate pentru 
generarea acesteia, să poată 
apărea numai o singură dată 
și confidențialitatea 
acestora să poată fi 
asigurată; 

......................................................

... 
......................................... Nemodificat  

20.  b) datele de creare a 
semnăturii, utilizate pentru 
generarea aceseia, să nu 
poată fi deduse; 

......................................................

..... 
......................................... Nemodificat  

21.  c) semnătura să fie protejată 
împotriva falsificării prin 
mijloace tehnice disponibile 
la momentul generării 
acesteia; 

......................................................

... 
.......................................... Nemodificat  

22.  d) datele de creare a 
semnăturii să poată fi 
protejate în mod efectiv de 
către semnatar împotriva 
utilizării acestora de către 

......................................................

... 
.......................................... d) datele de creare a 

semnăturii să poată fi 
protejate în mod efectiv 
de către furnizorul de 
servicii împotriva 

Nu are sens textul 
inițial, în condițiile 
în care dispozitivul 
securizat se află în 
posesia furnizorului 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

persoane neautorizate; utilizării acestora de 
către persoane 
neautorizate; 

 
(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

de servicii. Numai 
furnizorul de servicii 
poate crea semnătura 
electronică. 

23.  e) să nu modifice datele în 
formă electronică, care 
trebuie să fie semnate, și 
nici să nu împiedice ca 
acestea să fie prezentate 
semnatarului înainte de 
finalizarea procesului de 
semnare; 

......................................................

... 
.......................................... Se elimină 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

 

 

 

Atâta timp cât 
punem în textul legii 
o parte din 
caracteristicile sau 
proprietățile unui 
computer sau a unui 
alt device de ex. 
macintosh folosit la 
crearea semnăturii 
electronice trebuie 
avut în vedere o 
serie de condiții de 
acces ce trebuiesc 
îndeplinite de 
proprietarul 
aparatului/aparatelor 
pentru securizarea 
acestora. 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

24.  9. date de verificare a semnăturii 
electronice reprezintă date în formă 
electronică, cum ar fi coduri, sau 
chei criptografice publice, care sunt 
utilizate în scopul verificării unei 
semnături electronice; 

.......................................................

.. 
.......................................... 9. date de verificare a semnăturii 

electronice reprezintă date în 
formă electronică, cum ar fi 
algoritmi, care sunt utilizați în 
scopul verificării unei semnături 
electronice; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

Definiția trebuie să 
fie inteligibilă pentru 
majoritatea 
persoanelor ce 
utilizează o 
semnătură 
electronică. 
Algoritmii folosesc 
cumulativ trei tipuri 
de date similar 
codurilor și cheilor 
criptografice. 
Introducerea in 
textul legii a 
algormitmilor este 
mult mai exactă din 
perspectiva 
procedeului urmărit 
dar și a clarității 
textului de lege. 

25.  10. dispozitiv de verificare a 
semnăturii electronice reprezintă 
software și/sau hardware 
configurate, utilizat pentru a 
implementa datele de verificare a 

....................................................... ........................................ Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

semnăturii electroniceâ; 

26.  11. certificat reprezintă o colecție 
de date în formă electronică ce 
atestă legătura dintre datele de 
verificare a semnăturii electronice și 
o persoană, confirmând identitatea 
acelei persoane; 

.......................................................

..... 
.............................................. 11. certificatul reprezintă o 

colecție de date în formă 
electronică ce atestă legătura 
dintre datele de verificare a 
semnăturii electronice și o 
persoană, confirmând identitatea 
acelei persoane; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaruși Varujan 
Pambuccian) 

Se folosește 
termenul de 
certificat, articulat, 
pentru o precizie 
mai mare a textului 
de lege, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 

27.  12. certificat calificat reprezintă un 
certificat care satisface condițiile 
prevăzute la art. 18 și care este 
eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare care satisface condițiile 
prevăzute la art. 20; 

....................................................... ........................................... 12. certificatul calificat 
reprezintă un certificat care 
satisface condițiile prevăzute la 
art. 18 și care este eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare 
care satisface condițiile 
prevăzute la art. 20; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 

Se folosește 
termenul de 
certificat, articulat 
pentru o precizie 
mai mare a textului 
de lege, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

Pambuccian) 
 

28.  13. furnizor de servicii de 
certificare reprezintă o persoană, 
română sau străină, care eliberează 
certificate sau care prestează alte 
servicii legate de semnătura 
electronică; 

....................................................... .......................................... 13. Furnizor de servicii de 
certificare reprezintă o persoană, 
română sau străină, care 
eliberează certificate sau care 
creează semnătura electronică 
sau prestează alte servicii legate 
de semnătura electronică; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

Conform practicii 
instituite, furnizorul 
de servicii este cel 
care creează atât 
semnătura 
electronică cât și 
prestează servicii în 
legătura cu aceasta 
(stocare de date și 
informații, 
întocmirea de 
documentație, 
informare cu privire 
la serviciile și 
operațiunile 
desfășurate, în 
condițiile legii, 
identificare clienți 
sau persoane ce 
beneficiază de 
serviciile prestate) 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

29.  14. furnizor de servicii de 
certificare calificată este acel 
furnizor de servicii de certificare 
care eliberează certificate calificate; 

...................................................... ........................................... Nemodificat  

30.  15. produs asociat semnăturii 
electronice reprezintă software sau 
hardware, destinat a fi utilizat de un 
furnizor de servicii de certificare 
pentru prestarea serviciilor legate de 
semnătura electronică sau destinat a 
fi utilizat pentru crearea ori 
verificarea semnăturii electronice; 

....................................................... ........................................... 15. produs asociat semnăturii 
electronice reprezintă software-
ul sau hardware-ul, destinat a fi 
utilizat de un furnizor de servicii 
de certificare pentru prestarea 
serviciilor legate de semnătura 
electronică sau destinat a fi 
utilizat pentru crearea ori 
verificarea semnăturii 
electronice; 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

Pentru o mai mare 
exactitate a textului 
de lege. 

31.  CAPITOLUL II ....................................................... ............................................   
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

Regimul Juridic al înscrisurilor în 
formă electronică 

Nemodificat 

32.  Art. 5 Înscrisul sub formă 
electronică, căruia i s-a încorporat, 
atașat sau i s-a asociat logic o 
semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat 
nesuspendat sau nerevocat la 
momentul respectiv și generată cu 
ajutorul unui dispozitiv securizat de 
creare a semnăturii electronice, este 
asimilat, în ceea ce privește 
condițiile și efectele sale, cu 
înscrisul sub semnătură privată. 

....................................................... ........................................... Art. 5 Înscrisul sub formă 
electronică ce cuprinde o 
semnătură electronică extinsă 
validă, este asimilat cu înscrisul 
sub semnătură privată. 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

Textul de lege 
trebuie sa fie exact și 
fără echivoc, ușir de 
înțeles, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Semnătura 
electronică extinsă 
validă cuprinde toate 
procedeele 
menționate în textul 
inițial. 

33.  Art. 6 Înscrisul sub formă 
electronică, căruia i s-a încorporat, 
atașat sau i s-a asociat logic o 
semnătură electronică, recunoscut 
de către cel căruia i se opune, are 
același efect ca actul autentic între 
cei care l-au subscris și între cei 

....................................................... ......................................... Art. 6 Semnarea electronică 
reprezintă folosirea unui 
procedeu calificat de 
identificare a unei persoane ce 
garantează legătura acesteia 
cu înscrisul în forma 
electronică ce urmează a fi 

Un procedeu de 
folosire a semnăturii 
trebuie să fie 
calificat, persoana 
care o folosește 
trebuind să aibe 
competențe 
dobândite în acest 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

care le reprezintă drepturile. semnat și care certifică, până 
la proba contrară, existența 
consimțământului persoanei 
cu privire la conținutul 
actului, integritatea acestuia 
fiind prezumată. 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

sens (certificare sau 
autocertificare). În 
schimb, în cazul 
variantei inițiale a 
textului, dacă 
înscrisul are același 
efect ca și actul 
autentic și este 
recunoscut de către 
semnatar pe propria 
răspundere, atunci 
oricine poate declara 
orice sub garanția că 
actul este semnat 
electronic, neputând 
fi desființat ulterior, 
pe când instituirea 
prezumției de 
integritate a 
documentului se 
poate răsturna 
oricând, la 
solicitarea persoanei 
interesate. 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

34.  Art. 7. În cazurile în care, potrivit 
legii, forma scrisă este cerută ca o 
condiție de probă sau de validitate a 
unui act juridic, un înscris în formă 
electronică îndeplinește această 
cerință dacă i s-a încorporat , atașat 
sau i s-a asociat logic o semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat și generată prin 
intermediul unui dispozitiv 
securizat de creare a semnăturii. 

...................................................... ............................................. Nemodificat  

35.  Art. 8 (1) În cazul în care una dintre 
părți nu recunoaște înscrisul sau 
semnătura, instanța va dispune 
întitdeauna ca verificarea să se facă 
prin expetriză tehnică de 
specialitate. 

....................................................... ........................................... Art. 8 (1) Natura juridică și 
probatorie a documentului 
electronic nu pot fi contestate 
în cadrul procedurilor 
judiciare. 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 
 

Instituția verificării 
de date, informații 
sau scripte 
electronice nu există 
în dreptul românesc, 
drept urmare, până 
la o reglementare 
ulterioară este 
necesară asigurarea 
unei reglementări 
generale a naturii 
documentului 
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Nr. 
crt. 

TEXT 

Legea nr.455/2001 privind 
semnătura electronică 

 

TEXT 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind 

semnătura electronică 

 

TEXT 

SENAT 

 

 

AMENDAMENTE 

 

MOTIVARE 

electronic pentru a 
evita orice echivoc. 

36.  (2) În acest scop, expertul sau 
specialistul este dator să solicite 
certificate calificate, precum și orice 
alte documente necesare, potrivit 
legii, pentru identificarea autorului 
înscrisului, a semnatarului ori a 
titularului de certificat. 

....................................................... ............................................ Se elimină 

(Autori: deputați Andi 
Gabriel Grosaru și Varujan 
Pambuccian) 

 

 

 

 

 


