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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 27 februarie 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 12 deputați. 
 

Pe ordinea de zi s-a aflat: 

1. PLx nr. 575/2017 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de 
identitate ale cetățenilor români 

 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne (MAI) domnul Bogdan Samoilă subsecretar de stat și domnul Giulescu 
Cătălin - director împuternicit - Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrare a Bazelor 
de Date, din partea Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) 
domnul Gheorghiu Angel subsecretar de stat și domnul Solomon Sorin -  director, din partea 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian 
subsecretar de stat, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) 
domnii Adrian Floarea, Iosif Szaviy,  Constantin Burdun, Ghibu Nicolae și doamna Camelia 
Neculai, din partea Asociației Romanian Business Accelerator domnul Nicoară Andrei, din 
partea Asociației de Plăți Electronice din România (APERO) domnul George Anghel director 
executiv, din partea Asociația Reality Check domnul Radu Mihaiu și din partea Asociației 
Civice Dreptate domnul Adrian Aciu. 
  

1. PLx nr. 575/2017 - proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de 
identitate ale cetățenilor români 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor este sesizată pentru aviz cu acest proiect de lege. În ședința din 
20 februarie 2018 a fost amânată adoptarea unui aviz deoarece nu au fost prezenți la dezbateri 
reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și 
expune punctul de vedere. În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că nu se 
mai reiau dezbaterile pe marginea proiectului de lege, ci se vor discuta doar argumente noi. 
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 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au precizat că obiectivul 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 
2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice 
pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE este de a crește încrederea în 
tranzacțiile electronice de pe piața internă prin furnizarea unei baze comune pentru realizarea 
de interacțiuni electronice sigure între cetățeni, întreprinderi și autoritățile publice, 
contribuind astfel la creșterea eficienței serviciilor online din sectorul public și privat, a 
activităților economice electronice și a comerțului electronic în Uniune. Considerentul (49) 
prevede că prezentul regulament ar trebui să stabilească principiul conform căruia unei 
semnături electronice nu ar trebui să i se refuze efectul juridic din motiv că aceasta este în 
format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnătura electronică calificată. Cu 
toate acestea, efectul juridic al semnăturilor electronice se definește în dreptul intern, cu 
excepția cerinței prevăzute în prezentul regulament, conform căreia o semnătură electronică 
calificată ar trebui să aibă efecte juridice echivalente cu cele ale semnăturii olografe. 
Conform acestui considerent se lasă la latitudinea statului membru să stabilească efectul 
juridic al semnăturilor electronice. Semnătura electronică calificată are efecte juridice 
echivalente cu cele ale semnăturii olografe, dar statele pot decide ca și alte semnături 
electronice să poată avea aceleași efecte juridice echivalente cu cele ale semnăturii olografe. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului MCSI 
pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Reprezentantul MCSI a precizat că MCSI a transmis o adresă Comisiei prin care 
solicită amânarea dezbaterilor la acest proiect de lege pentru armonizarea poziției Guvernului 
privind unele aspecte legate de aplicarea Regulamentului nr.910./2014. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că nu poate fi trimisă o solicitare de 
amânare a dezbaterilor cu o zi înainte de ședința Comisiei,  și că în momentul de față există 
un punct de vedere al Guvernului conturat în ședință de Guvern unde deciziile se iau prin 
consens. 
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au precizat că MCSI a avizat 
proiectul de lege în 26.10.2017, avizul fiind semnat de domnul Lucian Șova Ministrul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale. 
 Reprezentantul MCSI a precizat că MCSI a avizat o formă a proiectului de lege iar în 
ședința de Guvern a fost prezentată o altă formă, formă pe care MCSI nu a avizat-o. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), pentru a prezenta 
punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentantul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), 
a precizat că susțin proiectul de lege prezentat de MAI. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) pentru a prezenta noile argumente 
cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentanții Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) au menționat 
că susțin implementarea cardului electronic de identitate și încurajează orice modalitate care 
să ajute la dezvoltarea mediului digital în România în condiții de securitate și de încredere 
pentru cetățeni. Referitor la proiectul de lege în discuție reprezentanții AFSC au menționat că 
în toate țările UE în care s-a implementat cardul electronic de identitate, semnăturile de pe 
acest card cu valoare legală echivalentă cu semnătura olografă sunt exclusiv semnături 
calificate emise de furnizori calificați de certificare, în câteva dintre state acești furnizori fiind 
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și organisme de stat, dar și aceste organisme sunt furnizori calificați de semnătură care 
îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Referitor la considerentul (49) din 
preambulul Regulamentului (UE) nr.910/2014 invocat de reprezentanții MAI, reprezentanții 
AFSC au precizat că, dacă MAI ar veni cu o tehnologie diferită de cea care utilizează 
certificate digitale, dar care este neutră din punct de vedere tehnologic, atunci nu s-ar fi 
încălcat Regulamentul (UE) nr. 910/2014, dar MAI specifică că utilizează certificate pentru 
semnătura electronică avansată. Ori, pornind de la tehnologii similare Regulamentul UE 
stabilește anumite condiții și nu se poate asigura echivalența cu semnătura olografă prin 
eliminarea unora dintre aceste condiții. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Asociației de Plăți Electronice din România (APERO) pentru a prezenta punctul de vedere cu 
privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentantul Asociației de Plăți Electronice din România (APERO) a menționat că 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 stabilește cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor 
de încredere. Articolul 3 din Regulamentul UE nu prevede o definiție a certificatului pentru 
semnătură electronică avansată, iar proiectul de lege în discuție la punctul 15 face vorbire de 
un astfel de certificat fapt ce excede Regulamentul UE. Reprezentantul APERO a precizat că 
militează pentru rezolvarea problemei echivalării semnăturii olografe prin consens și nu cu 
majoritate.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Asociației Reality Check pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de 
lege. 
 Reprezentantul Asociației Reality Check a precizat că unul din obiectivele 
Regulamentului UE este încurajarea utilizării mijloacelor de identificare electronică pentru 
autentificare pentru serviciile publice. Regulamentul UE prevede utilizarea semnăturii 
electronice avansate în relația dintre administrația publică și cetățeni. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Asociației Romanian Business Accelerator pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la 
acest proiect de lege. 
 Reprezentantul Asociației Romanian Business Accelerator a precizat că articolul 26 
din Regulamentul (UE) nr.910/2016 stabilește cerințele pentru semnătura electronică 
avansată. În continuare reprezentatul Asociației Romanian Business Accelerator a dat 
exemplu legislației italiene cu privire la cardul electronic de identitate, care face referire la un 
certificat avansat furnizat de stat și deci, la o semnătură avansată. 
 Domnii deputați Vasile Cîtea, Gheoghe Dinu Socotar și Norbert Apjok au menționat 
că trebuie să se țină cont de  poziția MCSI și au propus amânarea dezbaterilor pentru ca 
reprezentanții MAI, MDRAP și MCSI să se pună de acord și să prezinte un punct de vedere 
unitar cu privire la acest proiect de lege, pentru că altfel legea va fi foarte dificil de 
implementat. 
 Doamna deputat Venera Mariana Popescu a întrebat dacă statul are capacitatea 
tehnică și administrativă să gestioneze cardurile electronice de identitate.   
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au precizat că implementarea 
cardului electronic de identitate se realizează de către MAI și Imprimeria Națională care au 
capacitatea tehnică de implementare. Discuția se axează pe acordarea aceleiași valori  juridice 
semnăturii electronice avansate cu cea a semnăturii olografe. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că eliberarea cardurilor electronice de 
identitate fără a avea certificate pentru semnătură electronică le scade foarte mult utilitatea. 
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Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că Parlamentul nu este o anexă a Guvernului. 
MAI, MRDAP și MFP împreună cu opoziția parlamentară susțin proiectul de lege, dar 
majoritatea parlamentară amână adoptarea acestuia la presiunea furnizorilor de servicii de 
certificare.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de amânare 
a dezbaterilor. Cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 abțineri propunerea a fost adoptată. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
                                           Cătălin Drulă 
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