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La lucrările Comisiei din data de 19.03.2001 au fost prezenţi 13 deputaţi.
Lucrările Comisiei din 27 şi 28.03.2001 au fost suspendate datorită introducerii
proiectului de lege privind bugetul de stat pe anul 2001 pe ordinea de zi a plenului Camerei
Deputaţilor.
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. Radu Cernov

din partea Ministerului Justiţiei:
-

dl. Florin Caimac, director

În şedinţa din data de 26.03.2001 s-a continuat dezbaterea pe articole a proiectului de
lege privind semnătura electronică.
Dl. preşedinte V. Pambuccian a supus votului 3 variante de abordare a capitolului II
din proiect, referitor la regimul juridic al înscrisurilor în format electronic:
1) păstrarea capitolului II în acest proiect de lege;
2) eliminarea capitolului II din proiect;
3) solicitarea unui aviz din partea Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor
A fost aprobată în unanimitate varianta 1.
Pentru art. 5, s-a votat forma propusă de iniţiator.
La art. 6, dl. preşedinte V. Pambuccian a propus eliminarea sa, şi supusă la vot a fost
aprobată în unanimitate.
La art. 7 dl. preşedinte V. Pambuccian a propus eliminarea sintagmei „sau care este
privită de lege ca fiind recunoscut”. Cu unanimitate de voturi, a fost eliminată.
Pentru art. 8 s-a acceptat cu unanimitate de voturi varianta propusă de MCTI.
Pentru art. 9, s-a decis reformularea sa de către Ministerul de Justiţie împreună cu
iniţiatorul.
Articolele 10, 11 şi 12 au fost aprobate în unanimitate în forma propusă de iniţiator.
În finalul dezbaterilor, dl. deputat O. Petruş a propus reglementarea expresă a
excepţiilor de la aplicarea regimului semnăturii electronice aşa cum este formulat acesta în
prezentul proiect de lege.

Datele de desfăşurarea a următoarelor şedinţe se vor stabili joi, 29.03.2001, cu ocazia
şedinţei de dezbatere a proiectului de lege privind bugetul de stat pe anul 2001.
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