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Propunere legislativa privind masuri de punere in aplicare a cerintelor speciHcate a fi 
implementate la nivel national de Regulamentul UE nr.910/2014 al Parlamentului European 

§i al Consiliului din 23 iuiie 2014 privind identificarea electronica §i serviciile de incredere 
pentru tranzacfiile electronice pe pia^a interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE

Comisia pentru Afaceri Europene, prin adresa nr. L557/2019, a fost sesizata, in vederea 
intocmirii AVIZULUI la Propunerea legislativa privind masuri de punere in aplicare a 
cerintelor speciHcate a fi implementate la nivel national de Regulamentul UE nr.910/2014 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 23 iuiie 2014 privind identificarea electronica §i 
serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piafa interna si de abrogare a 
Directivei 1999/93/CE, L 557/2019, initiatori; Gant Ovidiu Victor - deputat FDGR (minoritati); 
Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritati).

Propunerea legislativa are ca obiect stabilirea masurilor de punere in aplicare a cerintelor 
specificate de Regulamentul (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna §i 
de abrogare a Directivei 1999/93/CE, in vederea armonizarii legislatiei nationale cu prevederile 
acestuia §i a eliminarii barierelor existente pentru utilizarea transfrontaliera a mijloacelor de 
identificare electronica din statele membre pentru serviciile publice.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice, intrucat se propune abrogarea Legil nr.455/2001, adoptata ca lege organica, iar in 
aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 
este Senatul.

In §edinta din data de 20 noiembrie 2019, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat 
propunere legislativa §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz favorabil, fara 
amendamente.
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