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Doamnei deputat Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

Președinte, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Domnului deputat Ioan Sabin SĂRMAȘ 

Președinte, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului Legii privind 

consimțământul digital online, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniu, transmis pentru dezbatere în fond Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunități, Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

adresa PL-x nr. 210 din 13 aprilie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului Legii privind consimțământul digital online, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunități, Comisia 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 

Legii privind consimțământul digital online, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniu, transmis cu adresa PLx nr. 210 din 

13 aprilie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr.4c-15/113 din 14 aprilie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare exprimarea 

consimțământului digital online, diferit de semnătura electronică, precum şi 

facilitarea accesului la serviciile şi instituțiile publice şi private (notar, oficii 

poștale, sucursale bănci, etc.) a persoanelor care se află în incapacitate de a lua la 

cunoștință sau de a semna un document (persoane nevăzătoare, persoane 

neștiutoare de carte) prin punerea la dispoziție a unui serviciu de consimțământ 

digital, gratuit şi universal.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de 

adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ, cu observații și propuneri, conform 

avizului cu nr. 121/09.02.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil conform Hotărârii nr. 

546/01.02.2022. 
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Guvernul nu susține propunerea legislativă, potrivit punctului de vedere cu 

nr.9662/12.08.2022. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat negativ potrivit adresei cu nr. 

4c-24/50/2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 4c-6/266/28 aprilie 2022. 

Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr.4c-20/179/4 mai 2022. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 

4c-10/191/28.06.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 27 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, la dezbateri au participat, în calitate de invitați din partea Ministerului 

Afacerilor Interne domnul Secretar de Stat Adrian Voican și domnul Cătălin 

Giulescu, Director - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date, iar din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale doamna 

general maior Manuela Sărățeanu, Șef al Direcției tehnologia informației și 

doamna Corina Băluță - consilier juridic. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului Legii privind consimțământul digital online, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu - PLx 

210/2022, având în vedere următoarele aspecte: 

- obiectul de reglementare al inițiativei este mai larg decât cel descris, 

întrucât reglementează și înscrisul în formă digitală, cu ignorarea faptului că 

actualmente Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică stabilește regimul 

juridic al înscrisurilor în formă electronică, acest aspect fiind de natură a 

determina un paralelism legislativ; 

- obiectul de reglementare înlocuiește intervenția notarilor publici în calitate 

de persoane de încredere chemate în mod tradițional să verifice temeinicia 

consimțământului persoanelor fizice sau juridice cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale. Totodată, deși reglementează obligația STS de a înființa o platformă 

electronică, nu este prevăzut faptul că furnizorul STS este doar entitatea care 

asigură fluxul de comunicare a înscrisurilor electronice către beneficiarii acestora 

iar potrivit legii, luarea consimțământului este atributul exclusiv al notarului 

public, învestit cu încheierea actului; 

- inițiativa legislativă, per ansamblu, este lovită de vicii de 

neconstituționalitate din perspectiva nerespectării dispozițiilor privind calitatea 
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legii, redactarea neurmând prescripțiile de tehnică legislativă, fiind utilizate 

formulări neclare, nespecifice stilului de redactare al actelor normative, care pot 

genera confuzii și dificultăți în aplicare; 

- aspectele privind luarea consimțământului nu ar trebui suprapuse cu 

procesul de validare digitală;  

- persistă un echivoc cu privire la beneficiarii încheierii de acte prin 

consimțământ digital online, asistarea de către alte persoane nefiind clarificată din 

perspectiva raportului juridic, iar situația nu este în concordanță cu alte aspecte 

care prevăd că această modalitate de luare a consimțământului trebuie îndeplinită 

exclusiv de către beneficiar. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


