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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

 
PLx nr.493/2017 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate 
Mobiliară şi pentru abrogarea 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.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege privind Registrul Naţional de 
Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
(PLx nr.493/2017). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000, în sensul eficientizării sistemului de 
publicitate mobiliară, prin măsuri precum armonizarea cu dispoziţiile noului Cod 
civil, a noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod de procedură penală, 
reglementarea formării profesionale a personalului specializat care deserveşte 
activitatea de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, 
extinderea sferei persoanelor care pot solicita înregistrarea în arhivă a avizelor de 
înscriere, reglementarea răspunderii contravenţionale a operatorilor şi agenţilor 
împuterniciţi ai acestora, precum şi modificarea sistemului actual de asigurare 
profesională, astfel încât să acopere activitatea de operare în arhivă. Totodată, se 
preconizează completarea Legii nr.71/2011 cu un nou articol, respectiv art.2091, 
prin care se stabileşte că rezerva dreptului de proprietate, având ca obiect bunuri 
destinate exportului, se constituie şi se transferă în condiţiile prevăzute de legea 
statului exportator sau, după caz, de legea aleasă de părţile contractante. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr. 581/20.07.2017. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 21.11.2017. 

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.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
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dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (8 voturi 
pentru), avizarea favorabilă a acestuia, cu amendamentele admise cuprinse în 
anexă.  

         
                                                    

 PREŞEDINTE,   
 

Cătălin Drulă 
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Anexă 

Amendamente admise la  
proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi  

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

(PLx nr.493/2017) 
 
 

Nr. 
Crt. 

Forma Senat Amendament propus Motivare 

1 ……………………………… 
Art.15 
(3)Formularele care necesită 
efectuarea verificărilor potrivit 
alin.(1) și (2) se înregistrează 
după următoarea procedură: după 
primirea solicitării de înscriere și 
verificarea documentelor se va 
completa formularul 
corespunzător și se va transmite 
solicitantului pentru a fi semnat, 
urmând ca acesta să îl returneze, 
semnat, în două exemplare, 
pentru a putea fi înregistrat în 
Registru. Un exemplar al 
formularului va fi înapoiat 
solicitantului după efectuarea 
înregistrării în Registru, pe suport 
hârtie, vizat de Corpul 
Operatorilor, ori după caz, în 
formă electronică, semnat cu 
semnătură electronică extinsă, 
cu menționarea numărului și datei 
înregistrării formularului, precum 
și a numărului de identificare a 
înscrierii. 

....................................................... 
Art.15 
(3)Formularele care necesită 
efectuarea verificărilor potrivit 
alin.(1) și (2) se înregistrează după 
următoarea procedură: după 
primirea solicitării de înscriere și 
verificarea documentelor se va 
completa formularul corespunzător 
și se va transmite solicitantului 
pentru a fi semnat, urmând ca 
acesta să îl returneze, semnat, în 
două exemplare, pentru a putea fi 
înregistrat în Registru. Un 
exemplar al formularului va fi 
înapoiat solicitantului după 
efectuarea înregistrării în Registru, 
pe suport hârtie, vizat de Corpul 
Operatorilor, ori, după caz, în 
formă electronică, semnat cu 
semnătură electronică calificată, 
cu menționarea numărului și datei 
înregistrării formularului, precum 
și a numărului de identificare a 
înscrierii. 

Intrarea în vigoare la data de 1 
iulie 2016 a Regulamentului (UE) 
nr. 910/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
identificarea electronică și 
serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE, modifică Legea nr. 
445/2001 privind semnătura 
electronică, respectiv modifică 
terminologia și face referire doar la 
semnătura calificată și la cea 
avansată, prima fiind 
corespondenta semnăturii extinse. 
 

2 Art.34.-(1) Formularul de aviz de 
înscriere va fi prezentat 
operatorului sau agentului 
acestuia la sediul biroului de către 
persoana interesată, potrivit legii, 
ori de către reprezentantul său, 
împuternicit prin procură 
autentică sau prin împuternicire 
avocațială, atunci când 
reprezentantul este un avocat, ori 
va fi transmis, în condițiile 
prevăzute de Autoritatea de 
Supraveghere, sub forma unui 
înscris în formă electronică, 
căruia i s-a încorporat, atașat sau 
asociat o semnătură electronică 

Art.34.-(1) Formularul de aviz de 
înscriere va fi prezentat 
operatorului sau agentului acestuia 
la sediul biroului de către persoana 
interesată, potrivit legii, ori de către 
reprezentantul său, împuternicit 
prin procură autentică sau prin 
împuternicire avocațială, atunci 
când reprezentantul este un avocat, 
ori va fi transmis, în condițiile 
prevăzute de Autoritatea de 
Supraveghere, sub forma unui 
înscris în formă electronică, căruia 
i s-a încorporat, atașat sau asociat o 
semnătură electronică calificată, 
bazată pe un certificat calificat 
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extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil. 
................................................... 
(8) Un exemplar al formularului 
va fi înapoiat solicitantului după 
efectuarea înscrierii în Registru, 
pe suport hârtie, vizat de operator 
sau agent, ori, după caz, în formă 
electronică, semnat cu 
semnătură electronică extinsă a 
operatorului sau agentului, cu 
menționarea numărului și datei 
înregistrării formularului, precum 
și a numărului de identificare a 
înregistrării. 

valabil. 
 
................................................... 
(8) Un exemplar al formularului va 
fi înapoiat solicitantului după 
efectuarea înscrierii în Registru, pe 
suport hârtie, vizat de operator sau 
agent, ori, după caz, în formă 
electronică, semnat cu semnătură 
electronică calificată a 
operatorului sau agentului, cu 
menționarea numărului și datei 
înregistrării formularului, precum 
și a numărului de identificare a 
înregistrării. 

3 Art. 38.-(1)  
.................................................... 
p) refuzarea documentelor de 
transfer electronic de date (TED) 
care nu sunt semnate cu 
semnătură electronică extinsă 
bazată pe un certificat calificat 
valabil sau nu au conținutul 
acceptat de Registru și, atunci 
când este posibil, înștiințarea 
solicitantului respectiv cu privire 
la documentele TED refuzate și 
explicarea refuzului. 

Art. 38.-(1)  
......................................................... 
p) refuzarea documentelor de 
transfer electronic de date (TED) 
care nu sunt semnate cu 
semnătură electronică calificată 
bazată pe un certificat calificat 
valabil sau nu au conținutul 
acceptat de Registru și, atunci când 
este posibil, înștiințarea 
solicitantului respectiv cu privire la 
documentele TED refuzate și 
explicarea refuzului. 

 

 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	AVIZ


