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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
  

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI 

 

  

 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 
 
 
                                                                                               

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii 

legislative  privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 

identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe 

piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de 

accesare a serviciilor publice on-line, transmisă cu adresa nr. Plx. nr. 181/2019 din 

27 martie 2019. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Alina Elena Tănăsescu 
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

        

                                                                                                                   București, 13.12.2022 
                                                                                                                                     Plx. 181/2019 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a 

Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor 

publice on-line 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Propunerea 

legislativă  privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 

identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe 

piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de 

accesare a serviciilor publice on-line, transmisă cu adresa nr. Plx. nr. 181/2019. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 32/2019, a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa în ședința din 

data de 25 martie 2019. 

   Propunerea are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.455/2001 și 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de 

abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a 

serviciilor publice on-line. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în ședința din data de              

13 decembrie 2022. Membrii comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de 

prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât să 

transmită Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor un raport 

preliminar de respingere a inițiativei. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria 

legilor organice.  

Conform prevederilor 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. 

           

                 VICEPREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR,   

 

             Alina Elena Tănăsescu                                                       Ladányi László-Zsolt                                        
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020

