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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind consimțământul digital online, precum și modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniu 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind consimțământul digital 
online, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniu, transmis cu adresa 
nr. P.L.x. 210/2022 din 13 aprilie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/265/2022 din 14 aprilie 
2022. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.546/01.02.2022 avizează favorabil 
prezentul proiect de act normativ. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.121/09.02.2022, avizează negativ propunerea 
legislativă. 
                        Guvernul, prin adresa nr.9662/2022, nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din Constituția României republicată. 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exprimarea consimţământului digital 
online, diferit de semnătura electronică, precum şi facilitarea accesului la serviciile şi instituţiile 
publice şi private (notar, oficii poştale, sucursale bănci, etc.) a persoanelor care se află în 
incapacitate de a lua la cunoştinţă sau de a semna un document (persoane nevăzatoare, persoane 
neştiutoare de carte) prin punerea la dispoziţie a unui serviciu de consimţământ digital, gratuit şi 
universal. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 27 septembrie 
2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectul de Lege privind consimțământul digital online, 
precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniu. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Sándor Bende 
 

 
 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 
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