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Către: 
 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru 

completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, transmis cu adresa 

Plx.241/2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice.  

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

RADU BABUȘ  

PREŞEDINTE, 
 

Cornel ZAINEA  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică  
 

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 Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.39/2019 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind 

semnătura electronică, trimis comisiilor cu adresa PL-x nr. 241/2020 din 6 mai 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 

cu observații și propuneri conform avizului nr. 269/30.03.2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 28 aprilie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.455/2001 

cu un nou articol, art.3 indice 1, în scopul de a desemna Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului 

autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

funcţionale 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 



Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. La lucrările Comisiei, deputații au fost 

prezenţi conform listei de prezență. 

 În conformitate  cu  prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  la  dezbateri a  participat  ca 

invitat domnul general de brigadă, Mădălin Mihai, din partea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale.   

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 19 mai 2020, cu majoritate de voturi, 

membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât 

adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în 

ședința din 18 mai 2020. La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi din 

totalul de 15 membrii.  

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisei au participat, din partea Serviciul 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.  

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru și 

4 voturi împotrivă) să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 

pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu 

amendamente admise. 

Cele două Comisii, au reluat dezbaterile asupra inițiativei legislative în ședința 

comună online din data de 17 iunie 2020.  



La lucrările ședinței comune, membrii Comisiei pentru apărare ordine publică și 

siguranță națională, au fost prezenţi conform listei de prezență, iar membrii Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul 

de 15 membri.  

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 17 iunie 2020, cu majoritate de voturi, 

membrii celor două comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică, în forma adoptată de Senat. 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

RADU BABUȘ  

PREŞEDINTE, 
 

Cornel ZAINEA  
 

 
SECRETAR, 

 
Dumitru LUPESCU 

 

SECRETAR, 
 

Gheorghe-Dinu Socotar 

 
 


