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Domnului deputat Ştefan Viorel,  

Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 
 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra 

cecului. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 3 februarie 2009. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamentele anexate, propuse de dl deputat Varujan Pambuccian. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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PLx 370/2008 - Amendamente 

 

Având în vedere necesitatea introducerii semnăturii electronice în procesul de emitere şi 

utilizare a cecului, sunt propuse următoarele amendamente la Legea nr.59/1934 asupra 

cecului: 

 

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.11, cu următorul cuprins: 

„Art. 11 - Cecul poate fi emise fie în formă electronică fie pe suport de hârtie. 

 În cazul cecului emis în formă electronică, orice semnătură este o semnătură 

electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat, în înţelesul Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.” 

 

2.  După articolul 37 se introduce un nou articol 371 cu următorul conţinut: 

„Art 371 - (1) În cazul în care cecul este emis în formă electronică, emiterea, actualizarea şi 

transmiterea acestuia se face numai cu asistenţa unui terţ de încredere, care garantează, în 

fiecare moment al utilizării cecului, autenticitatea înscrisurilor din acest document în formă 

electronică,  momentul în care au fost realizate înscrisurile respective precum şi solvabilitatea 

lui. 

 (2) Terţul de încredere reprezintă orice persoană, română sau străină, care eliberează 

certificate calificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică, autorizată 

de către Banca Naţională a României şi care foloseşte un sistem informatic omologat pe baza 

unor criterii elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii.

 (3) Terţul de încredere ţine în permanenţă evidenţa fiecărui cec şi a operaţiunilor 

făcute asupra lui verificând valabilitatea semnăturilor electronice aferente fiecărei operaţiuni 

şi marcând cu marcă temporală momentul la care operaţiunea respectivă a fost efectuată. 

 (4) Terţul de încredere confirmă către plătitor valabilitatea cecului şi a înscrisurilor 

aferente lui.   

 (5) Terţul de încredere trebuie să fie autorizat de către Banca Naţională a României şi 

să folosească un sistem informatic omologat de către ANC.  

 (6) Terţul de încredere este obligat să notifice ANC orice modificare a sistemului 

informatic cu cel puţin 45 de zile înainte de data punerii în funcţiune, pentru a putea fi 

verificată securitatea sistemului.  

(7) Arhivarea cecurilor în formă electronică este realizată cu respectarea prevederilor 

Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. ” 
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Art IV.  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, 

Banca Naţională a României va emite reglementări privind autorizarea terţilor de încredere, 

iar ANC va emite reglementări privind omologarea sistemului informatic utilizat pentru 

emiterea, actualizarea şi transmiterea cecului în formă electronică.  

 

                                                                   Deputat, 

     dr. Varujan Pambuccian 
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