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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din 12 martie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi13 deputaţi.
Şedinţa a fost condusă de preşedintele comisiei, dl. deputat Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind semnătura electronică,
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
La lucrările Comisiei au participat următorii invitaţi:
•

•

din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei:
-

dl. ministru Dan Nica

-

dl. secretar de stat Sabin Chiricescu (pe probleme de IT) ,

-

dra. secretar de stat Alexandrina Hârţan (Integrare Europeană)

-

dl. secretar de stat Dan Malacopol (Relaţia cu Parlamentul)

-

dl. Radu Cernov

din partea Ministerului Justiţiei:
-

dl. Florin Caimac, director

Punctul 1 al ordinii de zi
S-au purtat discuţii pe marginea capitolului I din proiect.
Pentru Art. 1 au fost prezentate două propuneri de amendamente:
•

dl. preşedinte Varujan Pambuccian propune următorul text: „Prezenta lege
stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor
electronice precum şi condiţiile furnizării serviciilor de certificare a
semnăturii electronice”

•

dl. deputat Petruş Octavian Constantin propune următorul text: „ Prezenta
lege stabileşte condiţiile de utilizare a semnăturilor electronice, regimul
lor juridic, precum şi condiţiile furnizării de certificare a semnăturilor
electronice”, motivând că această formă prezintă mai complet conţinutul
legii.

S-a trecut la vot pentru cele două propuneri de amendamente şi rezultatul a fost: 4
voturi pentru amendamentul propus de dl. deputat Petruş Octavian Constantin şi 9 voturi
pentru amendamentul propus de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
Pentru Art. 2 au fost prezentate următoarele propuneri de amendamente:
•

dl. preşedinte Varujan Pambuccian propune următorul text: „Prezenta lege
se completează cu dispoziţii legale privind încheierea, validitatea şi
efectele actelor juridice şi cu reglementări privind utilizarea semnăturii
electronice şi furnizarea de servicii de certificare.”

•

dl. deputat Virgil Popescu propune următorul text: „Prezenta lege se
completează cu dispoziţii legale privind încheierea, validitatea şi efectele
actelor juridice.” Propune ca referirea la reglementări să se facă în ultima
parte a proiectului.

S-a trecut la vot pentru cele două propuneri de amendamente şi a fost acceptat în
unanimitate amendamentul propus de dl. deputat Virgil Popescu.
Pentru Art. 3 dl. preşedinte Varujan Pambuccian atrage atenţia că textul unui articol
trebuie să fie la timpul prezent şi să aibă formă afirmativă, motiv pentru care au fost
prezentate următoarele propuneri de amendamente:
•

dl. deputat Virgil Popescu propune următorul text: „Dispoziţiile prezentei legi
se interpretează în sensul nelimitării autonomiei de voinţă şi libertăţii
contractuale a părţilor.”

•

dl. deputat Victor Paul Dobre propune următorul text: „Dispoziţiile prezentei
legi nu pot fi interpretate în sensul limitării autonomiei de voinţă şi libertăţii
contractuale a părţilor.”

•

Se propune şi păstrarea variantei iniţiatorului

S-a trecut la vot pentru cele trei propuneri şi a fost acceptată în unanimitate forma
propusă de iniţiator.
Pentru Art. 4 s-a supus votului una din următoarele variante de lucru: analiza textului
propus de iniţiator şi prezentarea de amendamente pentru fiecare punct sau analiza
amendamentelor propuse de dl. deputat Octavian Petruş şi s-a hotărât în unanimitate prima
variantă.
Pentru punctul 1 al articolului 4 s-a votat în unanimitate versiunea propusă de
iniţiator.
Pentru punctul 2 al articolului 4 s-au făcut următoarele propuneri de amendamente:
•

dl. preşedinte Varujan Pambuccian propune înlocuirea sintagmei „înscris în
format electronic” cu „înscris electronic”

•

dl. deputat Virgil Popescu propune înlocuirea sintagmei „colecţie de date în
format electronic” cu „colecţie de date în formă electronică”

•

dl. deputat Octavian Petruş propune înlocuirea definiţiei propusă de iniţiator
cu următoarea definiţie: „Înscris electronic înseamnă informaţia creată,
generată,

trimisă,

comunicată,

primită sau

stocată

prin

mijloace

electronice.”
S-a trecut la vot pentru cele trei propuneri precum şi pentru varianta propusă de
iniţiator şi a fost acceptată în unanimitate forma propusă de iniţiator.
Pentru punctul 3 al articolului 4 nu au existat propuneri de amendamente şi s-a votat
în unanimitate versiunea propusă de iniţiator.
În urma discuţiilor care au avut loc referitor la punctul 4 al articolului 4 s-a propus să
se solicite prezentarea în scris a amendamentelor până marţi 13 martie, ora 16.30, urmând să
se elaboreze un tabel care să cuprindă toate aceste propuneri, material pe baza căruia se vor
purta discuţii în şedinţele ulterioare. Menţionăm că dl. deputat Octavian Petruş şi-a exprimat
dezacordul faţă de acest proiect specificând faptul că în ciuda faptului că acest proiect are ca
titlu Lege privind semnătura electronică, se referă doar la înscrisurile electronice (definite în
sensul acestui proiect), pe care se aplică semnătura electronică, eliminând posibilitatea
recunoaşterii semnăturii electronice ataşată altor categorii de informaţii.

Următoarele şedinţe ale comisiei vor avea loc: luni 19 martie 2001, ora17, marţi 20
martie 2001, ora 10 şi miercuri 21 martie 2001, ora 14, şedinţe la care vor participa ministrul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, dl. Dan Nica, şi reprezentanţi ai Ministerului
Justiţiei.
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