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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 20 februarie 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 11 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 Jiga Răzvan Iulian – director general adjunct - Direcția 
Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și domnul Giulescu Cătălin - director 
împuternicit - Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date, din 
partea Ministerul Finanțelor Publice (MFP), domnul Adrian Popescu - director general, din 
partea Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Solomon Sorin -  
director, din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) domnii Adrian 
Floarea și Constantin Burdun și doamna Camelia Neculai, din partea Asociației Romanian 
Business Accelerator, domnul Nicoară Andrei și din partea Asociației Civice Dreptate, 
domnul Sergiu Adrian. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost 
aprobată. 
 

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 prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, 
proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români. Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Senatul a adoptat 
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proiectul de lege, în ședința din data de 06.12.2017. Prin conținutul său normativ, proiectul de 
lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din 
Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. În continuare domnul 
președinte Cătălin Drulă a menționat că în ședința din 13 februarie 2018 membrii Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, comisie care este sesizată în fond cu 
acest proiect de lege, au hotărât amânarea dezbaterilor și solicitarea unui aviz Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în special pentru prevederile cuprinse în art.1, pct.15 
respectiv: ”15. La articolul 171, alineatele (1), (11) și (2) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
”Art.171. – (1) Certificatul pentru semnătură electronică și certificatele calificate pentru 
semnătură electronică se emit și se înscriu, după cum urmează: 

a) Certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor 
Interne; 

b) Certificatele pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de 
încredere, în condițiile legii. 

(11) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit.a) se utilizează pentru autentificare și semnare, în 
raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice 
ale altor instituții publice sau private. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate 
cu certificatul prevăzut la alin. (1) lit.a) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. 
(2) Cerințele de utilizare a certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) se stabilesc prin ordin al 
ministrului afacerilor interne care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” ca și 
comisie de specialitate . 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a întrebat de ce nu au fost invitați și 
reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și 
expune punctul de vedere având în vedere că în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 910 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor 
publice on-line MCSI este organismul de supraveghere a prestatorilor de servicii de încredere 
calificați stabiliți pe teritoriul României. 
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au precizat că reprezintă punctul 
de vedere unitar al Guvernului și că Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
(MCSI) a avizat acest proiect de lege cu o serie de amendamente, amendamente care au fost 
respinse în ședința de Guvern. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților MAI  
pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au menționat că, având în 
vedere evoluţia tehnologică pe care o cunoaşte societatea informaţională, cu referire la 
multiplicarea serviciilor oferite cetăţenilor, subscrise domeniului e-guvernare, e-
administraţie, e-identitate, e-sănătate, precum şi în considerarea proiectelor europene aflate în 
derulare (European Citizen Card, i2010 etc.), se impune ca viitorul document de identitate să 
ofere titularului accesul la aceste servicii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, 
precum şi să asigure suportul tehnic necesar, în vederea folosirii semnăturii electronice pentru 
reducerea birocraţiei în relaţiile cetăţeanului cu autorităţile publice. Introducerea cărților 
electronice de identitate face obiectul unor demersuri similare inițiate sau de perspectivă ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, care au pornit de la ideea realizării unor documente cu 
un grad de siguranță crescut și exploatării potențialului oferit de existența serviciilor 
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electronice (administrative, comerciale etc.). o serie de state europene au introdus sau sunt pe 
cale să introducă documente de identitate naționale cu o componentă electronică, în care sunt 
incluse certificate digitale care permit autentificarea persoanei în diferite sisteme informatice 
și exercitarea funcției semnăturii electronice, respectiv date biometrice – impresiuni papilare 
și imaginea facială a titularului (colectate în scopul producerii unui act de identitate cu grad 
crescut de siguranță). Astfel, printre statele care au acte de identitate electronice se numără: 
Belgia, Croația, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, 
Republica Cehă, Spania, Suedia. Printre reglementările cuprinse în actul normativ se numără: 
asigurarea premiselor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice 
on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, 
educaţie etc.), cu efecte majore privind simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu 
autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice; punerea în 
circulație a unui nou document de identificare care să asigure, cetățenilor, garanții 
suplimentare de securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana 
care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul 
document; modificarea conceptului anterior privind conținutul de date al cărții electronice de 
identitate, prin eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul 
public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de 
identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului. În continuare 
reprezentanții MAI au precizat că, cartea electronică de identitate permite titularului 
autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sistemele 
informatice ale altor instituții publice sau private și utilizarea semnăturii electronice conform 
legii. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la acest 
proiect de lege. 
 Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) a precizat că MFP a dezvoltat 
câteva servicii pentru cetățeni printre care Spațiul Privat Virtual care are 350.000 de 
utilizatori dintre care 100.000 persoane fizice. Din cele 100.000 de persoane fizice doar 3.000 
utilizează certificate calificate. Dacă ar exista posibilitatea utilizării cardului de identitate 
pentru autentificare și semnare numărul utilizatorilor ar crește semnificativ. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților 
Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) pentru a prezenta punctul de vedere 
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 
acesta cuprinde prevederi conform cărora certificatul pentru semnătura avansată poate fi 
utilizat de cetățean pentru a semna electronic documente în relația cu instituțiile statului, cu 
aceiași valoare legală cu documentele semnate olograf. De asemenea, acest certificat de 
semnătură avansată va putea fi folosit de cetățeni pentru semnarea oricăror documente 
electronice și în raport cu persoane private, fără a menționa în mod expres care ar fi valoarea 
juridică a documentelor astfel semnate. În toate țările din UE care au implementat un card 
electronic de identitate, semnătura electronică cu valoare legală de pe cardul electronic de 
identitate este emisă de prestatorii calificați de servicii de încredere. Regulamentul (UE) 
nr.910/2014 referitor la semnătura electronică cu valoare legală se bazează pe necesitatea de a 
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exista un terț care să poată garanta prin mecanisme tehnice și procedurale, auditate și avizate 
de către Stat, faptul că o semnătură este rezultatul unui act de voință al cetățeanului. Mai 
mult, în cazul în care semnătura electronică a unei persoane a fost folosită în mod neautorizat, 
prestatorul de servicii de încredere calificat răspunde din punct de vedere civil pentru 
prejudiciile suferite de titularul semnăturii electronice, sens în care acesta are încheiate polițe 
de asigurare pentru a garanta repararea prejudiciilor produse. În cazul în care MAI asigură 
semnătura electronică a cetățeanului care are aceiași valoare legală ca și semnătura olografă, 
pe lângă faptul că se încalcă prevederile Regulamentului  (UE) nr.910/2014, dar Statul este și 
arbitru și jucător, eliminându-se acel terț de încredere, care poate avea drept consecință 
sporirea neîncrederii cetățenilor în folosirea unor astfel de mecanisme electronice în relație cu 
instituțiile statului câtă vreme acestea pot deține și cheile de folosire a respectivului certificat, 
astfel încât, cel puțin ipotetic, ar putea utiliza semnătura electronică avansată în numele 
persoanei căreia i-a fost emis certificatul. Cetățenii trebuie protejați în calitatea lor de 
consumatori ai serviciilor de semnătură electronică cu valoare legală, ca aceștia să poată fi 
despăgubiți în cazul unor litigii, așa cum se întâmplă în cazul în care semnătura este furnizată 
de un prestator calificat de astfel de servicii și care este obligat prin lege să aibă asigurare 
pentru astfel de situații. În acest moment pe piață sunt în jur de 200.000 de semnături 
electronice calificate, dar, după ce se va implementa cardul electronic de identitate, numărul 
acestora va fi de ordinul milioanelor în câțiva ani. În cazul în care aceste semnături sunt 
emise de către MAI, ar rezulta un efort considerabil (în bani și în resurse umane), din partea 
acestuia pentru a asigura rezolvarea unor eventuale litigii în favoarea cetățenilor, dacă aceștia 
sunt îndreptățiți în acest sens, și aceste costuri nu sunt preconizate în fundamentarea 
proiectului de lege. 
 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 sunt puțini 
fabricanți de dispozitive criprtografice de creare a semnăturii electronice, acestea fiind 
fabricate după standarde riguroase fapt care garantează o securitate ridicată. În multe state din 
Uniunea Europeană certificatele calificate sunt emise atât de către companii de stat cât și în 
parteneriat public-privat.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Asociației Civice 
Dreptate pentru a-și expune punctul de vedere. 
 Reprezentantul Asociației Civice Dreptate a menționat că acest proiect de lege încalcă 
drepturile omului. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că problemele legate de drepturile 
omului nu intră în domeniul de activitate al Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor și a rugat reprezentantul Asociației Civice Dreptate să se adreseze Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, comisie sesizată în fond cu acest 
proiect de lege. 
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au menționat că în Preambulul 
Regulamentului (UE) nr.910/2014 la considerentul (49) se 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 
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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. 
 Reprezentanții Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) au menționat 
că statele membre nu pot coborî nivelul de securitate. Pot folosi o altă tehnologie similară ce 
cea avansată, dar nu pot coborî nivelul de securitate. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a întrebat dacă, în prezent, posesorii de 
semnătură electronică calificată pot solicita online eliberarea cazierului. 
 Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au menționat că sistemul este 
pregătit de mult timp, dar era condiționat de plata unei taxe. Această taxă a fost eliminată, iar 
în momentul de față se reconfigurează sistemul. 
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a întrebat de ce nu au fost invitați și 
reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a-și 
expune punctul de vedere având în vedere că MCSI este raportor și organism de supraveghere 
în raport cu Regulamentul (UE) nr.910/2014 și a propus amânarea dezbaterilor pentru o 
săptămână și invitarea reprezentanților MCSI. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că Regulamentul (UE) nr.910/2014 
stabilește un cadru juridic general pentru utilizarea serviciilor de încredere și ar trebui să nu 
se exagereze cu interpretarea prevederilor acestuia. Referitor la securitatea semnăturii 
electronice aceasta este aceeași indiferent că certificatul este emis de o instituție a statului sau 
de o entitate privată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de amânare 
a dezbaterilor și invitarea MSCI la următoarea ședință. Cu 6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 
și 2 abțineri propunerea a fost adoptată. 
 
 
  
 
 

PREȘEDINTE, 
 
                                           Cătălin Drulă 
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