
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse,culte §i minoritdfi
!Nr. XXVl/484/26.11.2019

la
Propunerea legislativa privind masuri de punere m aplicare a cerintelor specificate a fi 

implementate la nivel national de RegulamentuI UE nr.910/2014 al Parlamentului European 
§i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica §i serviciile de mcredere 

pentru tranzactiile eiectronice pe piafa interna si de abrogare a Directive! 1999/93/CE

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati, prin adresa nr. L557/2019 
din data de 28.11.2019, a tost sesizata, m vederea mtocmirii avizului, cu Propunerea legislativa 
privind masuri de punere in aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel 
national de RegulamentuI UE nr.910/2014 al Parlamentului European §i al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronica §i serviciile de mcredere pentru tranzactiile 
eiectronice pe piaja interna si de abrogare a Directive! 1999/93/CE, initiatori: Gant Ovidiu 
Victor - deputat FDGR (minoritati); Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritati).

In §edinta din 26.11.2019, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati 
a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un aviz favorabil cu amendamentele prevazute m 
Anexa nr.1.

Pre§edinte,

Senator B^les^u 0or/n Valeriu

Secretar,

SenatdKDertii Akos

Domnului senator NICOLAE ^erban,

Pre§edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati §/ validari



Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati Anexa nr.1

XXVI/484/2019

Amendamente admise

la Propunerea legislativa privind masuri de punere in aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel national de 

RegulamentuI UE nr.910/2014 al Parlamentului European §i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica §i 
serviciile de mcredere pentru tranzactiile electronice pe pia|a interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

L557/2019

TextuI Propunerii legislativa privind masuri de punere in 
aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la 

nivel national de RegulamentuI UE nr.910/2014 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 23 iulie 
2014 privind identificarea electronica §i serviciile de 

mcredere pentru tranzactiile electronice pe pia^a interna 
si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

Text amendament ObservatiiNr.
crt.

Art. 27. Sistemele de identificare electronica asa cum 
sunt definite de art. 3 din Regulament, aflate in 
responsabilitatea unor entitati publice sau private din 
Romania, la solicitarea acestora, se notifica de catre 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la 
nivelul Uniunii Europene, in sensul definit de 
Regulament si in conditiile respectarii cerintelor 
Regulamentului si ale actelor de punere in aplicare ale 
Regulamentului.___________________________

Amendamente propuse si msusite de 
membrii comisiei.

Art. 27. Sistemele de identificare electronica asa cum sunt 
definite de art. 4 alin. (4) din Regulament, aflate m 
responsabilitatea unor entitati publice sau private din 
Romania, la solicitarea acestora, se notifica de catre 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la 
nivelul Uniunii Europene, in sensul definit de Regulament si 
in conditiile respectarii cerintelor Regulamentului si ale 
actelor de punere in aplicare ale Regulamentului.

1.

1



<3^€/yia/t

Comisia pentru drepturiCe omuCui, egaCitate cCe sanse, cuCte §i minoritdti
Wr. XXVl/484/2’6.11.2019

la
Propunerea legislativa privind masuri de punere in aplicare a cerintelor specificate a fi 

implementate la nivel national de RegulamentuI UE nr.910/2014 al Parlamentului European 
§i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica §i serviciile de mcredere 

pentru tranzacfiile electronice pe pia^a interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §\ minoritati, prin adresa nr. L557/2019 
din data de 28.11.2019, a fost sesizata, m vederea intocmirii avizului, cu Propunerea legislativa 
privind masuri de punere m aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel 
national de RegulamentuI UE nr.910/2014 al Parlamentului European §i al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronica §i serviciile de mcredere pentru tranzactiile 
electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, initiatori: Gant Ovidiu 
Victor - deputat FDGR (minoritati); Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritati).

In §edinta din 26.11.2019, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati 
a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un aviz favorabil cu amendamentele prevazute m 
Anexanr.1.

Pre§edinte,

Senator BMjleimDorin Valeria

Secretar,

Senator Derzsi Akos

Domnului senator CAZAN Mircka-Vasile,

Pre^edintele Comisiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati Anexa nr.1

XXVI/484/2019

Amendamente admise

la Propunerea legislativa privind masuri de punere m aplicare a cerinteior specificate a fi implementate ia nivel national de 

Regulamentul UE nr.910/2014 al Parlamentului European §i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica §i 
serviciile de incredere pentru tranzactiile eiectronice pe piaja interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

L557/2019

TextuI Propunerii legislativa privind masuri de punere in 
aplicare a cerinteior specificate a fi implementate la 

nivel national de Regulamentul UE nr.910/2014 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 23 iulie 
2014 privind identificarea electronica §\ serviciile de 

Tncredere pentru tranzactiile eiectronice pe piata interna 
 si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

Text amendament ObservatiiNr.
crt.

Art. 27. Sistemele de identificare electronica asa cum 
sunt definite de art. 3 din Regulament, aflate in 
responsabilitatea unor entitati publice sau private din 
Romania, la solicitarea acestora, se notifica de catre 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la 
nivelul Uniunii Europene, in sensul definit de 
Regulament si in conditiile respectarii cerinteior 
Regulamentului si ale actelor de punere in aplicare ale 
Regulamentului.___________________________

Amendamente propuse si msusite de 
membrii comisiei.

Art. 27. Sistemele de identificare electronica asa cum sunt 
definite de art. 4 alin. (4) din Regulament, aflate m 
responsabilitatea unor entitati publice sau private din 
Romania, la solicitarea acestora, se notifica de catre 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la 
nivelul Uniunii Europene, in sensul definit de Regulament si 
in conditiile respectarii cerinteior Regulamentului si ale 
actelor de punere in aplicare ale Regulamentului.

1.

1


