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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 9 aprilie 2019 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 9 aprilie 2019 au fost prezenți 8 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  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.195/2019 - Proiectul de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea 
de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale; 

3. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar. 
 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicații și Societății Informaţionale doamna Carmen Elian – Subsecretar de stat, din 
partea Consiliului Investitorilor Străini doamna Alina Arsani și doamna Roxana Nistor, din 
partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare domnul Szavuj Iosif și domnul 
Adrian Floarea, din partea Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice – 
ANSSI domnul Burdun Constantin, și doamna Delia Popescu din partea C&C Omnitrade 
Star. 
 

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 

 
  

Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru 
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dezbatere în fond, în procedură de urgență, 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. Propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare abrogarea Legii nr.455/2001 şi 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. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. Senatul a respins această inițiativă legislativă în ședința din 25.03.2019. 
Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a  menționat, în calitate de inițiator. că  
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  lasă la latitudinea statelor membre 
următoarele aspecte, care au rămas neacoperite de legislația românească: stabilirea 
sancțiunilor pentru nerespectarea Regulamentului, stabilirea efectelor juridice ale serviciilor 
de încredere, definirea altor servicii de încredere, desemnarea unui Organism de 
supraveghere, stabilirea condițiilor în care este suspendat un certificat calificat pentru 
semnătura electronică, resursele financiare aferente răspunderii pentru daunele care ar putea 
rezulta, mijloacele de identificare a persoanei potrivit dreptului intern. Inițiativa legislativă a 
pornit de la aceste lacune și de la nevoile reale identificate pe piața privată dar și în 
funcționarea administrației publice. Aceste nevoi au fost identificate în cadrul lucrărilor 
grupului de lucru constituit sub egida Comisiei pentru Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor pe data de 3 iulie 2017. Prin această inițiativă legislativă se urmărește 
facilitarea utilizării semnăturii electronice în rândul populației, mai ales în ceea ce privește 
interacțiunea cu administrația publică și în accesarea serviciilor publice și conferă actelor 
juridice semnate între părți, electronic, cu o semnătură avansată, necalificată, efectele juridice 
ale semnăturii olografe, dacă forma scrisă a actului este solicitată doar pentru probarea lui. 
Opțiunea este lăsată la latitudinea părților pentru a se facilita tranzacționarea online și pentru 
a fi în acord cu principiul consensualismului și a libertății formei contractuale prevăzut la art. 
1178 în Noul Cod Civil. Această abordare este în concordanță cu proiectul de lege privind 
implementarea cărții electronice de identitate care prevede furnizarea certificatelor 
necalificate cetățenilor în scopul semnării electronice. De asemenea, propunerea legislativă 
introduce posibilitatea identificării persoanei la distanță, astfel încât să nu se creeze 
dezavantaje concurențiale pentru prestatorii de servicii de încredere înregistrați în România și 
pentru a fi, totodată, în ton cu evoluția tehnologică. În ceea ce privește contractarea terților de 
verificare a identității de către prestatorii de servicii de încredere calificați, pentru a nu 
discrimina prestatorii români raportat la cei străini, au fost stabilite doar clauze contractuale 
care trebuie incluse și răspunderea, fără a impune obligații de notificare. Mai mult, 
propunerea clarifică statutul actelor juridice semnate electronic de funcționari publici, astfel 
încât să se faciliteze debirocratizarea și comunicarea electronică între instituțiile publice, 
precum și între acestea și cetățeni. Prin propunerea legislativă se stabilesc și o serie de măsuri 
de securitate care trebuie implementate pentru a asigura condiții minime și uniforme de 
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siguranță în păstrarea documentelor electronice, potrivit Regulamentului. În plus, se instituie 
principiul proporționalității în stabilirea nivelurilor de autentificare și identificare necesare 
pentru utilizarea serviciilor de e-guvernare, acestea fiind chestiuni abordate în prezent diferit 
și aleator de către instituțiile și autoritățile publice.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Comunicații și Societății Informaţionale (MCSI) pentru a-și prezenta punctul de 
vedere. 
 Doamna Subsecretar de stat la MCSI Carmen Elian a menționat că în prezent punctul 
de vedere al Guvernului ester elaborat, dar nu a fost aprobat în ședință de Guvern, acesta 
urmând a fi aprobat în ședința Guvernului din 10 aprilie 2019. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Consiliului Investitorilor Străini doamna Roxana Nistor, pentru a-și expune punctul de 
vedere. 
 Doamna Roxana Nistor a menționat că susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Asociației 
Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnul Adrian Floarea, pentru a-și expune punctul de 
vedere. 
 Domnul Adrian Floarea a precizat că inițiativa legislativă trebuie să trateze exclusiv 
punctele pe care le deleagă Regulamentul (UE) nr. 910/2014 către statele membre, respectiv, 
stabilirea Organismului de Supraveghere și a Organismului responsabil cu gestionarea listelor 
sigure; definirea sancțiunilor, definirea mijloacelor de identificare pentru emiterea 
certificatelor digitale, să nu vulnerabilizeze piața semnăturilor electronice și procesele de 
digitalizare din România. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice – ANSSI domnul Constantin 
Burdun. 
 Domnul Constantin Burdun a menționat că prevederile inițiativei legislative trebuie să 
fie în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014. ANSSI a transmis o serie de 
amendamente la acestă propunere legislativă. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a anunțat amânarea dezbaterii acestei propuneri 
legislative din lipsa punctului de vedere al Guvernului și din lipsă de cvorum. 
 

2. Plx nr.195/2019 - Proiectul de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea 
de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale; 

3. PLx nr.112/2019 - Proiectul Legii manualului şcolar. 
 
 Având în vedere că reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și ai Ministerului Educației Naționale nu au fost prezenți, precum și a 
lipsa de cvorum, domnul președinte Cătălin Drulă a anunțat amânarea dezbaterilor acestor 
inițiative legislative într-o ședință următoare. 
 

 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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