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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din 6 martie 2001-03-07

La lucrările Comisiei au fost prezenţi12 deputaţi.

Şedinţa a fost condusă de preşedintele comisiei, dl. deputat Varujan Pambuccian.

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:

1. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege  privind semnătura electronică,

2. Întâlnire cu Excelenţa Sa, domnul Rajiv Dogra, Ambasadorul Indiei la

Bucureşti, la orele 15.00

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

La lucrările Comisiei au participat următorii invitaţi:

* din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei:

- dl. secretar de stat Sabin Chiricescu (pe probleme de IT) ,

- dra. secretar de stat Alexandrina Hârţan (Integrare Europeană)

- dl. secretar de stat Dan Malacopol (Relaţia cu Parlamentul)

* din partea Ministerului Justiţiei:

- dl. Florin Caimac, director

- dra. Liliana Ghica



Punctul 1 al ordinii de zi

Dl. preşedinte Varujan Pambuccian a solicitat reprezentanţilor Ministerului Justiţiei să

prezinte Comisiei  în termen de 2 săptămâni un punct de vedere privind modificările ce

urmează să fie aduse Codului penal în legătură cu infracţiunile în cyberspace. Totodată s-a

stabilit ca aspectele legate de implicaţiile semnăturii electronice asupra legii civile să fie

cuprinse în modificările ce se vor aduce Codului civil şi Codului de procedură civilă.

Dra. Hârţan a adus la cunoştinţa Comisiei faptul că au obţinut avizul Consiliului

Legislativ care implică unele modificări în textul transmis Comisiei de dl. ministru Dan Nica.

Având în vedere că textul proiectului de lege nu a fost înaintat prin Biroul Permanent,

dnii vicepreşedinţi Virgil Popa şi Robert Raduly au propus să aibă loc o discuţii formale şi

dezbateri prealabile pe marginea acestui proiect, până la sesizarea oficială a Comisiei.

S-a trecut apoi la identificarea şi dezbaterea problemelor legate de armonizarea

proiectului de lege cu Directiva 93/EC/1999, care vor fi negociate de minister cu

reprezentanţii Uniunii Europene în acest domeniu.

Aspectele semnalate sunt următoarele:

- definiţia semnăturii electronice extinse (art. 4 pct. 4 din proiect)

- problema persoanelor fizice ca furnizori de servicii de certificare,

nesupuse unei autorizări prealabile

S-au purtat apoi discuţii pe marginea capitolului 1 din proiect. Pentru art. 1 s-a

convenit ca această lege să stabilească „regimul juridic al semnăturii electronice şi al

înscrisurilor electronice…”.

Dl. deputat Octavian Petruş a făcut observaţii cu privire la definiţiile cuprinse în art.

4, în sensul redefinirii unor termeni, acceptării terminologiei consacrate în domeniu, precum

şi completării cu noi definiţii. În acest scop s-a stabilit formarea unui grup de analiză din care

vor face parte reprezentanţii ministerului, precum şi iniţiatorul acestei propuneri.

Dl. preşedinte Varujan Pambuccian a abordat de asemenea problema construcţiei

instituţionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi a propus:

- introducerea în proiect a unui capitol care să reglementeze înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniul

TIC, sau

- introducerea unei dispoziţii tranzitorii prin care atribuţiile de

reglementare ale acestei autorităţi să fie îndeplinite de minister pentru o

perioadă determinată (max. 2 ani), până la intrarea în vigoare a legii de

înfiinţare a autorităţii independente.



Punctul 2 al ordinii de zi

La întâlnirea cu Excelenţa Sa dl. ambasador Rajiv Dogra au fost invitaţi şi

reprezentanţi ai industriei TIC.

Excelenţa Sa a prezentat experienţa indiană în domeniul TIC şi direcţiile de dezvoltare

a industriei şi formării profesionale în acest domeniu.

În urma acestei prezentări a avut loc un dialog între Excelenţa Sa şi producătorii

autohtoni, convenindu-se în final lansarea unei invitaţii pentru organizarea unei întâlniri între

reprezentanţii NASSCOM şi reprezentanţii români ai industriei TIC.

Următoarea şedinţă a comisiei va avea loc luni, 12 martie 2001, ora 16.30, la care vor

participa ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, dl. Dan Nica, şi reprezentanţi ai

Ministerului Justiţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Dr. Varujan Pambuccian Ştefan Baban
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