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al şedinţei Comisiei din 19-21 martie 2001

La lucrările Comisiei din data de 19.03.2001 au fost prezenţi 11 deputaţi.

La lucrările Comisiei din data de 19.03.2001 au fost prezenţi 10 deputaţi.

La lucrările Comisiei din data de 19.03.2001 au fost prezenţi  12 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. secretar de stat Sabin Chiricescu (pe probleme de IT) ,

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

- dl. Radu Cernov

•  din partea Ministerului Justiţiei:

- dl. Florin Caimac, director



În prima zi s-au purtat discuţii referitoare la obiectul proiectului de lege.

În acest sens dl. deputat Petruş Octavian Constantin semnalează faptul că proiectul de

lege nu acoperă în totalitate obiectul de reglementare al Directivei 1999/93/CE pentru că

tratează doar semnătura electronică ataşată unui înscris electronic şi consideră că sunt excluse

fişierele care conţin muzică, imagini video, hărţi digitale, precum şi distribuţia de software.

Prin excluderea hărţilor digitale ţara noastră ar putea avea probleme legate de integrarea în

NATO.

De asemenea consideră că conceptul de „semnătură electronică” este o problemă

tehnică, şi nicidecum juridică sau politică.

În cazul în care nu se ajunge la un acord cu Ministerul pentru extinderea domeniului

de aplicare a legii, propune organizarea unor dezbateri publice şi conferinţe de presă pe

marginea acestui subiect.

Dl. deputat Viorel – Gheorghe Coifan consideră că în momentul de faţă Directiva nu

este suficient de acoperitoare pentru ţara noastră din punctul de vedere al securităţii. Totodată

constată că există ţări membre ale Uniunii Europene care nu au implementat încă în totalitate

Directiva, pe când ţări în curs de aderare (Cehia, Slovenia) au transpus integral Directiva în

legislaţia internă. Referitor la semnătura electronică, concluzionează că Directiva

implementează corect acest concept, însă proiectul de lege iniţiat de Minister reprezintă o

traducere nesatisfăcătoare a acesteia.

Dl deputat Victor – Paul Dobre a identificat două probleme în abordarea proiectului

de lege: cea a oportunităţii şi cea a utilităţii acestuia. Oportunitatea este legată de necesitatea

existenţei unui pachet de legi care să implementeze acquis-ul comunitar. Legat de utilitate

consideră că legea trebuie să ţină cont de Directivă şi în acest sens trebuie găsite soluţii

amiabile.

În ultima parte a şedinţei dl. preşedinte Varujan Pambuccian a dat cuvântul fiecărui

membru prezent solicitându-le punctul de vedere referitor la cele discutate.

În final dl. preşedinte Varujan Pambuccian propune ca în şedinţa următoare să se

supună la vot următoarele variante de abordare:

1) respectarea integrală a prevederilor Directivei 1999/93/CE

2) acceptarea variantei propuse de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei

Informaţiei

3) respectarea prevederilor Directivei, dar cu accentuarea securităţii

În data de marţi, 20.03.2001, datorită faptului că nu a existat cvorum s-au purtat

discuţii formale pe marginea definiţiilor prevăzute la art. 4. În acest sens dl. deputat Viorel –



Gheorghe Coifan va pregăti o traducere corespunzătoare a definiţiilor din Directivă, material

care va sta la baza luării unor decizii în şedinţa din data de 21.03.2001.

De asemenea s-a propus înlocuirea în tot cuprinsul proiectului de lege a termenului

„asociat” referitor la semnătura electronică cu „asociat logic”.

Dl. deputat Viorel-Gheorghe Coifan consideră că nu este suficientă abordarea

asimilării semnăturii electronice cu înscrisul sub semnătură privată în acest proiect de lege,

impunându-se o modificare corespunzătoare a Codului Civil, a celui Penal şi a Codurilor de

procedură.

Dl. deputat Ştefan Baban  a solicitat în acest sens invitarea unor persoane de decizie

din cadrul Ministerului de Justiţie care să confere garantarea modificărilor acestor Coduri.

În finalul întâlnirii, dl. preşedinte Varujan Pambuccian propune următoarele variante

de abordare a acestei probleme:

1) Trimiterea unei adrese din partea Comisiei către Ministerul Justiţiei, în atenţia

domnului Secretar de Stat Alexe Ivanov, în vederea organizării unei întruniri la

nivelul Biroului Comisiei;

2) Interpelare parlamentară în cazul neonorării acestei invitaţii;

3) Adoptarea în ultimă instanţă, de către Comisie, a proiectului de lege  din punct de

vedere tehnic.

În şedinţa din data de 21.03.2001, fiind întrunit cvorumul, s-a trecut la votarea art. 4,

care a fost aprobat cu următorul conţinut:

Art. 4. – În înţelesul prezentei legi:

1. Date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei, într-o formă

convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin

mijloace electronice.

2. Înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică

între care există relaţii logice şi funcţionale, care redau litere, cifre sau orice alte

caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin mijlocirea unui program

informatic sau a altui procedeu similar.

3. Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică ce sunt ataşate sau

logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de

autentificare.

4. Semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;

b) asigură identificarea semnatarului;



c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de către semnatar;

d) este legată de înscrisul în formă electronică la care se raportează în aşa

fel încât orice modificare ulterioară a acestuia este identificabilă.

5. Semnatar reprezintă o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii

electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ.

6. Date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică

cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt

folosite de semnatar pentru crearea unei semnături electronice.

7.  Dispozitiv de crearea a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware

configurate utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice

8. Dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de

creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, pot

apărea numai o singură dată şi confidenţialitatea acestora poate fi asigurată;

b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, nu pot

fi deduse;

c) semnătura este protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice

disponibile la momentul generării acesteia;

d) datele de creare a semnăturii pot fi protejate în mod efectiv de către

semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;

e) să nu modifice datele în formă electronică ce trebuie să fie semnate şi

nici să nu împiedice ca acesta să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea

procesului de semnare.

9. Date de verificare a semnăturii reprezintă date în formă electronică, cum ar fi

coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei

semnături electronice.

10. Dispozitiv de verificare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau

hardware configurate utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii

electronice

11. Certificat reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura

dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând

identitatea acelei persoane

12. Certificat calificat reprezintă un certificat care satisface condiţiile prevăzute în

art. 19 din prezenta lege şi care este eliberat de un furnizor de servicii de

certificare ce satisface condiţiile prevăzute în art. 21 din prezenta lege.



13. Furnizor de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină,

care eliberează certificate sau prestează alte servicii legate de semnătura

electronică.

14. Furnizor de servicii de certificare calificată este acel furnizor de servicii de

certificare care eliberează certificate calificate.

15. Produs asociat semnăturii electronice reprezintă software sau hardware

destinate a fi utilizate de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea

serviciilor legate de semnătura electronică sau destinate a fi utilizate pentru

crearea sau verificarea semnăturii electronice.

Următoarele şedinţe ale comisiei vor avea loc: luni 26 martie 2001, ora17, marţi 27

martie 2001, ora 10 şi miercuri 28 martie 2001, ora 14.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Dr. Varujan Pambuccian Victor Paul Dobre
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