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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 2 aprilie 2020 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
2 aprilie 2019 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 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.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 
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 
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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, astfel încât să se faciliteze debirocratizarea și comunicarea electronică 
între instituțiile publice, precum și între acestea și cetățeni; posibilitatea verificării 
identificării persoanei la distanță pentru emiterea de semnătură electronică - foarte util, mai 
ales în această perioadă de evitare a deplasărilor și contactului fizic; stabilirea principiului 
proporționalității pentru nivelurile de autentificare și identificare necesare pentru utilizarea 
serviciilor de e-guvernare, acestea fiind chestiuni abordate în prezent diferit și aliator de către 
instituțiile și autoritățile publice; reglementarea condițiilor de formă ale contractelor încheiate 
prin mijloace electronice, lăsată de Noul Cod Civil la nivelul legii speciale astfel încât să fie 
rezolvată securitatea circuitului civil, în ceea ce privește contractele semnate electronic; 
stabilirea principiului libertății contractuale pentru alegerea tipului de semnătură electronică 
între părți. 

În continuare domnul deputat Cătălin Drulă a propus adoptarea proiectului de Lege 
privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice – PLx 
nr.475/2019 al cărui inițiator este domnul senator Șerban Nicolae și respingerea celorlalte 
două inițiative legislative având în vedere că proiectul de lege promovat de domnul senator 
Șerban Nicolae preia textul inițiativei al cărui inițiator este domnul deputat în formă aproape 
identică. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că a 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 Sabin Sărmaș președintele Autorității pentru Digitalizarea României a 
precizat că Guvernul a adoptat, printr-o ordonanță de urgență, măsuri care vor permite 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între 
autoritățile și instituțiile statului, cât și între acestea și persoanele fizice și juridice. Cetățenii 
vor putea să depună solicitări online, semnate electronic, către toate instituțiile publice, iar 
instituțiile publice vor fi obligate să accepte documentele semnate electronic. Referitor la 
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inițiativele legislative aflate în dezbatere domnul Sabin Sărmaș a precizat că este nevoie de o 
dezbare suplimentară pentru a se găsi cele mai bune soluții. 

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 între acestea 
și persoanele fizice și juridice cu cele ale proiectului de lege care va fi adoptat. 

Reprezentantul Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) a precizat că 
două inițiative legislative din cele trei inițiative legislative aflate în dezbatere, respectiv PLx 
nr. 181/2019 și PLx nr. 475/2019, stabilesc că semnătura avansată (ca termen generic) are, 
din oficiu, efect legal echivalent cu cel al semnăturii olografe. Aceasta interpretare, în opinia 
AFSC, este greșită, și nu este în spiritul Regulamentului, de fapt chiar îl încalcă. Există o 
diferență fundamentală între ceea ce înseamnă semnătura avansată, respectiv calificată. 
Semnătura avansată este definită ca o sumă de condiții, pe când semnătura calificată este 
definită printr-un set de soluții tehnice și procedurale concrete care fac ca această semnătură 
calificată să îndeplinească de facto toate condițiile pentru a fi o semnătură avansată. 
Semnătura calificată este deci confirmată că îndeplinește condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească o semnătură avansată și de aceea i se atribuie din oficiu efect legal echivalent 
cu cel al semnăturii olografe. In schimb, semnătura avansată este un concept abstract, 
independent de tehnologie, doar un sir de condiții, despre care, într-o situație concretă, nu se 
poate ști dacă sunt îndeplinite sau nu, până nu sunt verificate. De aceea, stabilind prin lege că 
semnătura avansată are, din oficiu, efect legal echivalent cu semnătura olografă, se creează 
condițiile ca oricine să pretindă că emite o semnătură avansată și automat aceasta ar avea 
efectul legal al unei semnături olografe. Acest lucru va duce la haos în mediul digital, pentru 
că se creează premisele ca, pe de o parte să se emită mult mai facil documente cu valoare 
legală implicită în numele altor persoane (adică falsuri electronice), iar pe de altă parte să se 
conteste, tot implicit, orice semnătură avansată (adică abuzuri), fiind necesar ca apoi să se 
consume resurse și efort cu expertize tehnice în tribunal pentru a se dovedi ca de fapt 
respectivele semnături nu erau, respectiv, erau, avansate. In cazul semnăturii calificate, riscul 
apariției acestor tipuri de incidente este aproape inexistent, datorită infrastructurii tehnice și 
procedurale create la nivelul UE, și care poate fi utilizată în orice stat membru, care permite 
sistemelor IT să valideze automat certificatele calificate care stau la baza semnăturii 
calificate. Un alt aspect îl reprezintă prevederea din inițiativele legislative care stabilește că 
semnătura avansată emisă de o autoritate publică are efect legal echivalent cu semnătură 
olografă. O astfel de decizie implică de fapt că orice semnătură avansată trebuie să fie 
acceptată, nu numai cea emisă de autoritățile publice pentru că articolul 27 din Regulament 
stipulează: „1. If a Member State requires an advanced electronic signature to use an online 
service offered by, or on behalf of, a public sector body, that Member State shall recognise 
advanced electronic signatures, advanced electronic signatures based on a qualified 
certificate for electronic signatures, and qualified electronic signatures in at least the formats 
or using methods defined in the implementing acts referred to in paragraph 5.”. Dacă scopul 
acestei prevederi este de a asigura valoarea legală a documentelor create în interiorul 
administrației publice, acesta se consideră sistem închis și, conform art.2 din Regulament, 
acestuia nu i se aplică prevederile Regulamentului, Guvernul sau altă organizație putând 
decide mecanismele proprii ce se pot utiliza și valoarea legală a oricărei semnături electronice 
în interiorul administrației publice. 
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Reprezentantul Asociației Oamenilor de Afaceri din România a menționat că 
prevederile din inițiativele legislative – PLx nr.181/2019 și PLx nr. 475/2019 de a oferi 
diferitelor tipuri de semnături electronice (calificată, avansată) aceeași valoare juridică 
periclitează stabilitatea și siguranța circuitului civil, întrucât nu se ține cont de particularitățile 
fiecărei semnături electronice și de faptul că fiecare dintre acestea oferă un grad de siguranță 
diferit. Diferențele dintre aceste două categorii de semnături avansată și calificată sunt extrem 
de importante în ceea ce privește nivelul de încredere în stabilirea identității unei persoane. 
Această diferență este dată tocmai de utilizarea certificatului calificat în semnătura calificată, 
certificat emis de către un prestator de servicii de încredere calificat, care atestă autenticitatea 
semnăturii electronice și dovedește identitatea semnatarului. Datorită acestor diferențe nu se 
poate pune semnul egalității în ceea ce privește efectele juridice pe care le produce o 
semnătură electronică calificată și o semnătură electronică avansată. O altă diferență majoră 
între semnătura electronică calificată, pe de o parte, și semnăturile electronice avansată și 
simplă, pe de altă parte, constă în faptul că prima este emisă de un prestator de servicii de 
încredere calificat, căruia îi incumbă obligația de a începe furnizarea serviciului de încredere 
calificat, numai după ce statutul de calificat a fost indicat în listele sigure. Faptul că 
prestatorii de servicii de încredere calificați pot fi verificați pe baza acestor liste sigure 
reprezintă un beneficiu pentru circuitul civil, întrucât operatorii de piață au posibilitatea de a 
verifica acest statut înainte de a intra într-o relație comercială cu un anumit prestator. La polul 
opus, prestatorii de servicii de încredere necalificați nu figurează pe astfel de liste, ceea ce 
înseamnă că nici încrederea în serviciile de încredere oferite de aceștia nu este la fel de 
ridicată. 

Reprezentantul Asociației de Plăți Electronice din România a menționat că susține 
aceste inițiative legislative, acestea fiind binevenite pentru dezvoltarea pieței serviciilor de 
încredere din România, dar sunt necesare câteva amendamente importante la PL-x 181/2019, 
respectiv Pl-x 475/2019, pentru a fi în concordanță cu prevederile Regulamentului UE nr. 
910/2014, ce se aplică în mod direct statelor membre, amendamente care au fost trimise 
Comisiei. 

Reprezentanta Consiliului Investitorilor Străini a precizat că la nivel european, 
Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul 
e-IDAS), direct aplicabil în România începând cu data de 1 iulie 2016, promovează 
încrederea în serviciile electronice și este neutru din punctul de vedere al tehnologiei. 
Reglementarea europeană încurajează utilizarea largă a tuturor tipurilor de semnături 
electronice, „pledând” și pentru acceptarea semnăturilor electronice cu un nivel de securitate 
mai scăzut. Regulamentul statuează principiul potrivit căruia semnăturilor electronice nu le 
pot fi refuzate efecte juridice pe motiv că sunt în formă electronică sau că nu respectă 
cerințele unor semnături electronice calificate. În România, creșterea încrederii utilizatorilor 
de internet în serviciile electronice, în tranzacțiile online și facilitarea adoptării tehnologiilor 
digitale în economia locală reprezintă obiective majore în cadrul strategiei naționale de 
digitalizare. Cu toate acestea, cadrul legislativ național în domeniul digitalizării (inclusiv 
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aplicabilă încă în ceea ce privește regimul 
juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică) este anacronic, 
nefavorabil progresului și nearmonizat cu reglementările europene. Mediul de afaceri din 
România așteaptă încă din anul 2017, adoptarea unui proiect de lege național modern, care să 
acomodeze aspectele lăsate la latitudinea statelor membre de Regulamentul e-IDAS, prin 
urmare Consiliului Investitorilor Străini susține adoptarea ințiativelor legislative. 
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Reprezentantul Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice a 
menționat că susține aceste ințiative legislative ca fiind binevenite pentru dezvoltarea pietei 
serviciilor de încredere din România, dar sunt necesare câteva amendamente importante la Pl-
x 181/2019, respectiv Pl-x 475/2019, pentru a fi în concordanță cu prevederile 
Regulamentului UE nr. 910/2014, ce se aplică în mod direct statelor membre, amendamente 
care au fost trimise Comisiei. 
 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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