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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti 13.03.2003 

Nr.18 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2003 pentru 

 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru  
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică  de Garanţii Reale Mobiliare. 

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică  de Garanţii Reale Mobiliare, trimis cu adresa nr.18 din 3 februarie  2003, 
înregistrat sub nr.31/89 din 6 februarie  2003. 

Cu avizul nr.116 din 24 ianuarie 2003, Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectului de lege.  
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.69 din 20.02.2003, a avizat favorabil proiectul de lege. De asemenea, 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu avizul nr.36/10 din 20.02.2003, a avizat favorabil, cu un amendament, 
proiectul de lege. 
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Ordonanţa Guvernului supusă aprobării prin proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în scopul întăriri rolului Ministerului Justiţiei în autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi controlul acestora pe parcursul desfăşurării activităţii. 

Proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea  înscrierilor în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare face parte din categoria legilor ordinare. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat acest proiect de lege,  
şi amendamentul Comisiei  pentru Tehnologia  Informaţiei şi Comunicaţiilor, în şedinţa din 13 martie 2003.  La dezbaterea 
proiectului de lege a participat ca invitat, conform art.51 şi 52 din  regulamentul camerei deputaţilor, doamna Cristina Tarcea - 
secretar de stat a Ministerului Justiţiei. 
  Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei,  la şedinţă au participat 22 deputaţi. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor spre dezbateri şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea ordonanţei Guvernului nr.12/2003 
pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei 89/200 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de garanţii reale Mobiliare, cu amendamentul admis, astfel cum rezultă din anexa la 
prezentul raport. 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr.  
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisiei 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.I, pct.14 
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     Art.283. – (1) Formularul de aviz 
de garanţie va fi prezentat 
operatorului sau agentului acestuia la 
sediul biroului de înscriere în arhivă 
de către persoana interesată, potrivit 
legii, sau de către reprezentantul său 
împuternicit prin procură autentică ori 
transmis, în condiţiile stabilite de 
Autoritatea de Supraveghere, sub 
forma unui înscris în format 
electronic căruia i s-a  încorporat, 
ataşat sau asociat o semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat valabil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     

     Art.I, pct.14 
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Art.283. – (1) Formularul de aviz de garanţie 
va fi prezentat operatorului sau agentului 
acestuia la sediul biroului de înscriere în arhivă 
de către persoana interesată, potrivit legii, sau 
de către reprezentantul său împuternicit prin 
procură autentică ori transmis, în condiţiile 
stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub 
forma unui înscris în formă electronică căruia i 
s-a  încorporat, ataşat sau asociat o semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil. 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     

 
 
     Pentru unitate terminologică 
cu prevederile legale din 
domeniu. 
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0. 1. 2. 3. 
 3) Un  exemplar al formularului sau, 

după caz, o copie martor tipărită a 
formularului transmis în format 
electronic, vizat de operator sau 
agent, pe care se vor menţiona 
numărul şi data înregistrării 
formularului, precum şi numărul de 
identificare a înregistrării, va fi 
înapoiat solicitantului după 
efectuarea înscrierii în arhivă”. 

3) Un  exemplar al formularului  va fi înapoiat 
solicitantului,  după efectuarea înscrierii în 
arhivă, pe suport de hârtie,  vizat de 
operator sau agent,  sau, după caz,  în formă 
electronică, semnat cu semnătura electronică 
extinsă a operatorului sau agentului,  cu 
menţionarea numărului şi datei înregistrării 
formularului, precum şi a numărului de 
identificare a înregistrării”. 
 
     Autor: Comisia pentru Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

     Pentru a se recunoaşte din 
punct de vedere juridic 
confirmarea în formă electronică 
a înregistrării formularului şi 
pentru o mai bună sistematizare a 
textului. 

 
 

   
                                         PREŞEDINTE,                                                                                         SECRETAR, 

Prof. univ. dr. Ion NEAGU                                                                           Cornel STIRBET 

 

 

 
redactat 
dr. Corneliu Manda 


