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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 15 iunie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 

15 iunie 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 14 deputați. 

 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. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

2. PLx nr. 317/2020- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; 

3. Pl-x 254/2020 - Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011; 

4. PLx nr. 255/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 1/2011 a educaţiei naţionale; 

5. Discuții privind Raportul Curții de Conturi a României privind Institutul 

Național de Cercetare -Dezvoltare în Informatică  ICI-București. 

 

La lucrările Comisiei au participat din partea Autorității pentru Digitalizarea 

României, domnul Sabin Sărmaș – președinte, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii 

de Certificare, domnul Constantin Burdun și domnul Andrei Nicoară – reprezentant ANSE.  

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 

voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 

 

1. PLx nr. 256/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 

Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a transmis un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente admise și amendamente respinse. Dezbaterea pe marginea raportului 
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primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost amânată o 

săptămână pentru un punct de vedere de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și a dat 

cuvântul domnului Sabin Sărmaș -președintele ADR. 

 Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că a analizat amendamentele adoptate de 

membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și în ceea ce privește 

articolul 4 alin.(1) după discuții purtate cu juriștii din Guvern, ADR susține forma din OUG 

nr.38/2020, respectiv: ”În cadrul procedurilor de elaborare, avizare şi prezentare a 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

altor documente, iniţiate în vederea adoptării sau aprobării de către Guvern, actele şi 

documentele autorităţilor şi ale instituţiilor publice semnate cu semnătura electronică 

calificată au forţa juridică a înscrisurilor autentice.” deoarece este mult mai clară față de 

formularea adoptată de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

respectiv: ”În cadrul procedurilor de elaborare, avizare şi prezentare a proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, 

iniţiate în vederea adoptării sau aprobării de către Guvern, actele şi documentele 

autorităţilor şi ale instituţiilor publice emise în acest sens și care sunt semnate cu semnătura 

electronică calificată au forţa juridică probantă a înscrisurilor oficiale prevăzută de lege.” 

Referitor la abrogarea alineatului (3) al articolului 5 respectiv: ”Înscrisurile semnate cu 

semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de 

autentificare de nivel substanţial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce priveşte condiţiile şi 

efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată”, domnul Sabin Sărmaș a menționat că nu 

este de acord cu acest lucru și a precizat că Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind 

identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 

internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE prevede că forța juridică a semnăturii avansate 

trebuie reglementată de state. Din punct de vedere al analizei de risc și al mecanismului cu 

platforme prin care se face autentificarea cu grad de încredere ridicat sau substanțial, 

securitatea semnăturii avansate este echivalentă cu cea a semnăturii calificate din cloud. 

Această ordonanță de urgență face referire doar la înscrisurile pentru autoritățile publice 

ajutând la îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, dând o mai mare flexibilitate 

instituțiilor publice. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Constantin 

Burdun reprezentantul Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare pentru a-și expune 

punctul de vedere.  

 Reprezentantul AFSC a precizat că susține eliminarea alineatului (3) al articolului 5. 

În opina sa semnătura avansată nu poate avea același nivel de încredere cu cel al semnăturii 

calificate din cloud. Conform prevederilor articolului 8 din Regulamentul (UE) nr.910/2014, 

caracteristicile “scăzut”, “substanțial” sau “ridicat” țin de nivelele de asigurare ale 

mijloacelor de identificare electronică și nu a mijloacelor de autentificare, lucruri total 

diferite. Noțiunea “mijloc de autentificare substanțial sau ridicat” necesită definire, ea nu 

există în Regulament. Fără aceasta definire, practic acest aliniat nu face decât să creeze 

confuzie, lăsând  loc la o gamă largă de interpretări. Valoarea legală a unui înscris electronic 

nu are nici o legătură cu modul în care acesta este transmis. Un înscris electronic are aceiași 

valoare legală indiferent dacă este transmis prin intermediul unui dispozitiv de stocare, prin 

email sau prin depunere printr-un portal, deoarece înscrisul electronic nu include nici un fel 

de informație cu privire la modalitatea de transmitere. In peste 99% din situații este un simplu 

document pdf.  
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În continuare domnul președinte Cornel Zainea și domnul deputat Cătălin Drulă au 

propus dezbaterea și votarea raportului preliminar transmis de Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, articol cu articol. Punctele 1- 3 marginale din raportul 

preliminar transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

adoptate cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru). La punctul marginal 4 Senatul a eliminat 

alineatul (2) al articolului 1 respectiv: ”Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică 

autorităţilor publice prevăzute în Constituţia României, republicată, în titlul III, capitolul I, 

II şi VI.” 

 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a întrebat reprezentantul ADR de ce OUG 

nr.38/2020 a introdus  această excepție. 

Domnul Sabin Sărmaș a precizat că, considerentul introducerii acestei excepții a fost 

de natură constituțională pentru a nu risca ca această ordonanță de urgență să fie declarată 

neconstituțională, având în vedere că Guvernul printr-o ordonanță de urgență intervine asupra 

celor trei puteri. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că la punctul 6 marginal membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au abrogat alineatul (2) al articolului 3, 

respectiv: ”Actele prevăzute la alin.(1) sunt asimilate înscrisurilor autentice”, ori acest 

alineat dădea forța juridică a înscrisurilor semnate electronic. Pentru a avea utilitate practică 

în cadrul instituțiilor publice și opozabilitate față de cetățeni este esențial ca această forță 

juridică să fie prevăzută în lege. Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că textul poate fi 

modificat astfel: Actele prevăzute la alin.(1) au forţa juridică probantă a înscrisurilor 

oficiale prevăzută de lege, dacă din punct de vedere juridic este mai bine, dar o forță juridică 

a actelor este necesară a fi definită prin lege. 

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că motivarea eliminării acestui alineat 

invocată de membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost că  

reglementarea trebuie să țină cont de prevederile Regulamentului (UE) nr.910/2014 privind 

identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 

internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și că nu rezultă din text dacă actele pentru care 

se poate semna și cu un alt tip de semnătură electronică (nu calificată) sunt doar acte interne 

ale instituției publice sau pot fi și alte categorii de acte din cele emise de instituțiile publice. 

În continuare domnul Sabin Sărmaș a precizat că necesitatea introducerii de către Guvern a  

acestui alineat în ordonanța de urgență a apărut ca urmare a referințelor făcute, spre exemplu, 

la hotărârile de guvern care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și care trebuie 

să aibă forța înscrisurilor autentice. 

Domnul deputat Gheorghe - Dinu Socotar a precizat că Regulamentul (UE) 

nr.910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE stabilește foarte clar că 

semnătura calificată este opozabilă semnăturii olografe. 

 Domnul deputat Bogdan Cojocaru a precizat că a luat parte la dezbaterile din Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului fiind membru și al acestei comisii, iar 

motivarea eliminării acestui alineat a fost dată de faptul că nu este clar despre ce acte este 

vorba, dacă actele pentru care se poate semna și cu un alt tip de semnătură electronică (nu 

calificată) sunt doar acte interne ale instituției publice sau pot fi și alte categorii de acte din 

cele emise de instituțiile publice și a propus adoptarea amendamentului Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului. 
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Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că propune să rămână forma din 

ordonanța de urgență, iar dacă se dorește modificarea atunci susține propunere domnului 

deputat Cătălin Drulă. 

 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului prin care se elimină alin.(2) al art.3. Cu 10 

voturi pentru și 3 voturi împotrivă  amendamentul a fost adoptat. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al 

reprezentantului ADR cu privire la punctul 7 marginal, respectiv amendamentul de la 

alineatul (1) al articolului 4 (Art. 4. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare, avizare şi 

prezentare a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, iniţiate în vederea adoptării sau aprobării de către Guvern, 

actele şi documentele autorităţilor şi ale instituţiilor publice emise în acest sens și care sunt 

semnate cu semnătura electronică calificată au forţa juridică probantă a înscrisurilor 

oficiale prevăzută de lege.). 

  Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că susține forma din ordonanța de 

urgență, respectiv: Art. 4. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare, avizare şi prezentare a 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

altor documente, iniţiate în vederea adoptării sau aprobării de către Guvern, actele şi 

documentele autorităţilor şi ale instituţiilor publice semnate cu semnătura electronică 

calificată au forţa juridică a înscrisurilor autentice. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului prin care s-a modificat alineatul (1) al 

articolului 4. Cu 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă  amendamentul a fost adoptat. 

Domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al reprezentantului ADR 

cu privire la punctul 8 marginal, respectiv amendamentul de la alineatul (2) al articolului 41 

(Proiectele de lege, propunerile legislative, expunerile de motive, precum și orice documente 

emise în format electronic în cadrul procedurii legislative parlamentare vor fi semnate cu 

semnătură electronică calificată și vor avea forță juridică a înscrisurilor oficiale.) 

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că susține forma din raportul Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul. Cu 13 voturi pentru 

amendamentul a fost adoptat. 

Domnul președinte Cornel Zainea a cerut punctul de vedere al reprezentantului ADR 

la punctul 9 marginal, respectiv alineatul (3) al articolului 5 a fost abrogat de către membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

Domnul președinte Sabin Sărmaș a precizat că nu susține acest amendament. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că acest alineat care prevede că ”Înscrisurile 

semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor 

mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește 

condițiile şi efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată” este esențial pentru accesarea 

serviciilor electronice de către cetățeni prin portalurile guvernamentale și ale administrațiilor 

publice. În opinia sa acest alineat nu încalcă legislația europeană, Regulamentul (UE) 

nr.910/2014 prevede că unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și 

posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta 
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este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice 

calificate. 

 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul domnului Andrei 

Nicoară reprezentant ANSE. 

Domnul Andrei Nicoară a precizat că această lege trebuie gândită pentru viitor. 

Identitatea electronică este cheia utilizării unui site guvernamental, a posibilității vizualizării 

de date confidențiale în acesta, a legalității consecințelor unor acțiuni precum apăsarea unui 

buton sau a completării unui formular web. La nivelul UE diversele metode de identificare 

sunt grupate formal în 3 categorii de nivele de încredere ”scăzut”, ”substanțial” și ”ridicat”, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1502 de stabilire a unor specificații și 

proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de 

identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și 

serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, prevede amănunțit 

criteriile pe baza cărora se va face încadrarea. Statele membre comunică, iar Comisia 

Europeană publică o listă cu sistemele de identificare notificate de statele membre în vederea 

recunoașterii reciproce și asigură un mecanism tehnic de interoperabilitate. În momentul de 

față România nu a notificat niciun sistem de identificare, însă lipsa mecanismului tehnic nu 

împiedică utilizarea soluțiilor naționale sau a celor internaționale în baza unor aranjamente 

tehnice individuale. Există două situații de relaționare digitală cu publicul: portaluri bazate pe 

diverse nivele de încredere și prelucrări de documente ad-hoc bazate pe semnături 

electronice. Soluția aleasă depinde de priorități. Un portal oferă o experiență de utilizare net 

mai bună, grade de sofisticare superioare precum plata online sau pre-completarea câmpurilor 

cu informații deja aflate în posesia instituției. Pe de altă parte, un sistem bazat pe documente 

PDF permite arhivarea de către utilizator, desemnarea altei persoane pentru completarea lui 

urmând ca titularul doar să-l semneze și, în general, solicită mai puțină încredere în buna 

funcționare a instituției publice. În cazul unui portal care permite în condițiile de securitate 

cerute de lege interacțiunea cu cetățenii rămâne de asigurat irefutabilitatea acestei 

interacțiuni, iar pentru aceasta există două variante: dacă interacțiunea este bazată pe butoane, 

formulare web, etc. atunci toate aceste interacțiuni sunt înregistrate în sistemele de baze de 

date aferente portalului adăugând la acțiune informații precum IdSesiune, IdUser, etc., iar 

aceste date constituie, în sensul Art.280 Cod Procedură Civilă, un ”registru al 

profesionistului”, iar Art.283, 284 contribuie la statul juridic de ”deplină credință” sau cum 

prevede alin. (3) al art.5 din OUG nr.38/2020 care introduce ca singură condiție identificarea 

tehnică a unui document încărcat de utilizator prin asocierea la acesta a unei semnături 

avansate, așadar documentele semnate avansat sunt o metodă tehnică mai sigură juridic decât 

interfețele grafice. Astfel este încurajată experiența utilizatorului bazată pe încărcare de 

documente, iar dacă acest alineat va fi abrogat va duce la descurajarea utilizatorului în 

utilizarea site-urilor administrației publice.  

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot respingerea amendamentului de 

abrogare a alineatului (3) al articolului 5 adoptat de membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru respingerea 

amendamentului, 6 voturi împotriva respingerii amendamentului și o abținere. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot adoptarea 

amendamentului. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru adoptarea amendamentului, 6 

voturi împotrivă și o abținere. 
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Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a menționat că următoarele amendamente nu 

prezintă probleme și a propus votarea în grup a acestora, subliniind că nu se poate da un vot 

final asupra acestui proiect de lege având în vedere că la amendamentul de la art.5 alin(3) nu 

s-a luat o decizie de adoptare sau de respingere. De asemenea, domnul deputat a propus 

închiderea ședinței având în vedere că la ora 12.00 începe plenul Camerei Deputaților, iar 

dumnealui trebuie să fie prezent fizic în plen. 

Datorită existenței unui punct în divergență domnul deputat Cătălin Drulă a propus 

organizarea unei ședințe comune cu, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului pentru întocmirea raportului final. 

 Având în vedere că mai mulți deputați aparținând Grupului parlamentar PSD au 

declarat că trebuie să fie prezenți fizic în plenul Camerei Deputaților, domnul președinte 

Cornel Zainea a declarat închisă ședința comisiei urmând a fi convocată o nouă ședință în 

ziua următoare pentru a continua dezbaterile pe marginea proiectelor aflate pe ordinea de zi. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 
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