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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                      18 mai 2020 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 18 mai 2020 

Online 
 

   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de  18 mai 2020 s-au desfășurat online și au fost prezenți 15 deputați: Zainea Cornel, 
Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu  Pavel, Socotar 
Gheorghe-Dinu, Anton Anton,  Apjok Norbert, Cojocaru Petru-Bogdan, Cătălin Drulă, 
Moldovan Sorin Dan, Pambuccian Varujan, Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea 
Zamfira Constantin-Cătălin.  
           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. PL-x nr. 241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică; 

2. PLx nr.258/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca 
"Ziua naţională a comerţului electronic". 

 
La lucrările Comisiei au participat din partea Serviciului 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 și din partea Asociatiei Române a Magazinelor Online 
(ARMO), domnul Florinel Chiș. 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
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1. PL-x nr. 241/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 94 și 

115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2019 pentru 
completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.  

Reprezentanții STS au precizat că instituția pe care o reprezintă susține 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Domnul Andrei Nicoară a precizat că, în opinia sa, STS putea deveni prestator 
de servicii de încredere calificate din propria inițiativă, nefiind necesară o lege.  

Reprezentanții STS au precizat că în data 12 mai 2020 a fost depusă toată 
documentația la Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru ca STS să fie inclus în 
Registrul furnizorilor de servicii de certificare și consideră că propunerea domnului 
Andrei Nicoară este foarte pertinentă și STS se va conforma. 

Reprezentantul AFSC a menționat că a transmis Comisiei un punct de vedere cu 
privire la acest proiect de lege și că AFSC consideră inoportună adoptarea acestei 
ordonanțe de urgență așa cum este acum formulată. Reprezentantul AFSC a precizat că 
apreciază dorința STS de a se conforma procedurilor de auditare și a menționat că auditul 
presupune inclusiv dovedirea existenței unei asigurări financiare a prestatorului de 
servicii de încredere, în cazul în care apar litigii, iar prezenta ordonanța de urgență 
degrevează de această obligație STS-ul, încălcând astfel prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 910/2014. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a precizat că formularea din 
amendamentul AFSC respectiv, ”documentele nu au niciun efect asupra părților terțe” 
creează o situație foarte vagă deoarece pentru o instituție publică A o instituție publică B 
poate însemna o parte terță ceea ce va duce la un blocaj interinstituțional. 

Domnul deputat Cătălin Drulă a menționat că ideea ca STS să devină furnizor, 
pentru administrația publică, de certificate calificate pentru semnătură electronică este 
una foarte bună și care ar ajuta la digitalizarea accelerată a instituțiilor. În numeroase 
state europene autoritățile statale emit certificate calificate pentru semnătura electronică, 
printre acestea se numără: Olanda, Spania, Portugalia, Italia sau Germania. În continuare 
domnul deputat a propus adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Domnii deputați Varujan Pambuccian și Gheorghe-Dinu Socotar au propus 
amendarea alineatului (1) al articolului 31 din OUG nr. 39/2020 astfel: ”Se desemnează 
Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată 
destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în 
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scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale, dar numai pentru semnarea electronică a 
documentelor din sistemul închis, format exclusiv din instituțiile și autoritățile publice.” 

Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot amendamentul propus de 
domnii deputați Varujan Pambuccian și Gheorghe-Dinu Socotar. Cu 8 voturi pentru și 4 
voturi împotrivă amendamentul a fost adoptat. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamentul admis. Cu 10 voturi pentru 
și  4 voturi împotrivă propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

2. PLx nr.258/2020 - Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca 
"Ziua națională a comerțului electronic" 

 
Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că în temeiul dispozițiilor art.94 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 
octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic".  

Domnul Florinel Chiș a menționat că ziua națională a comerțului electronic va 
funcționa ca o umbrelă sub care se vor promova bunele practici astfel încât aceste bune 
practici care în acest moment funcționează foarte bine în orașele mari să fie duse și către 
orașele mici și medii și către zonele rurale. De asemenea, va permite tuturor celor 
interesați, să dezvolte programe de informare care să ajute la atingerea acestor deziderate 
în beneficiul economiei și societății românești în ansamblu. 

În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege. Cu 10 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 
abțineri propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
 

Președinte, 
Cornel Zainea 
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