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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din 14 şi 16 septembrie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din data de 14 septembrie 2004 au fost prezenţi 8 deputaţi, iar in data 
de16 septembrie 2004 au fost prezenţi 14 deputaţi.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege privind marca temporală 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 
Comisia a fost sesizată spre avizare, în procedură normală, cu proiectul de lege mai sus 

menţionat, având ca termen de depunere a raportului data de 13 septembrie 2004.  
Proiectul a fost supus atenţiei membrilor Comisiei în şedinţa din data de 14 septembrie, iar în 

urma discuţiilor purtate s-a solicitat decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 17 
septembrie şi organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii MCTI şi experţi din domeniu pentru data de 
16 septembrie 2004. 

Prezenta lege stabileşte regimul juridic al mărcii temporale, condiţiile de furnizare a acesteia, 
utilizarea acesteia precum şi obligaţiile părţilor privind asigurarea securităţii sistemelor informatice de 
creare a mărcii temporale. Marca temporală este un set de tehnici prin care se permite oricărei 
persoane să constate dacă un document electronic a fost creat sau semnat la un moment de timp 
precizat, fiind o atestare digitală a faptului că un document electronic există la un anumit moment de 
timp. 

În şedinţa Comisiei din data de 16 septembrie, în urma analizei proiectului de lege s-au propus 
urmatoarele amendamente: 

Dl. preşedinte V. Pambuccian propune revizuirea definiţiilor si introducerea unor noi definiţii 
care sa faciliteze interpretarea legii, cum ar fi:   
a) amprenta ataşată unui document electronic  
b) marca temporală;  
c) certificat ataşat mărcii temporale  
d) baza de timp  
 Deoarece noua formulare a definiţiilor nu impune existenta acestui articol, propune eliminarea 
art.3 
 La propunerea dlui. preşedinte V. Pambuccian, alin(1) al art 4 care defineşte structura mărcii 
temporale va avea un nou conţinut :  
a)  amprenta ataşată documentului electronic supus marcării 
b) informaţii care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală; 
c)  data şi momentul de timp aferente documentului supus marcării, exprimate în timp legal român şi 
timp universal; 
d)  numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală; 

 1

Administrator



 2

e) elementele de identificare ale certificatului relativ la cheia ce verifică marca; 
f) identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei. 

Dl. preşedinte V.Pambuccian propune eliminarea art.5 deoarece este cuprins în noua 
formulare de la art.4 alin (1). 

Dl. deputat A Sassu propune reformularea alin.(1) de la art.8 după cum urmează: 
 “ Art. 8 -  Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligaţia de a crea şi de a menţine un 
registru electronic operativ de evidenţă cuprinzând momentul de timp la care au fost emise mărcile 
temporale. “ 

Restul alineatelor  din cadrul articolului se elimina datorită lipsei de informaţie. 
Analiza va fi continuată în cadrul şedinţei următoare când se vor supune atenţiei 

amendamentele propuse. 
 

 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 

 


