
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 13 IULIE 

ANIS ȘI CONCORDIA SUSȚIN PROIECTUL M.A.I. DE INTRODUCERE A C.I. ELECTRONICĂ  

 

Confederația Patronală Concordia se alătură Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) și salută 

adoptarea de către Senatul României a proiectului de lege prin care se va introduce cartea de identitate electronică 

prevăzută cu un certificat pentru semnătură electronică avansată emis de Ministerul Afacerilor Interne.  

Proiectul de lege inițiat de MAI in 2017 (PL-x 676/2017), urmează a fi supus votului plenului Camerei Deputaților în 

perioada următoare. Adoptarea acestui proiect este cu atât mai importantă din perspectiva digitalizării in România 

intrucât va permite inclusiv adăugarea la noile tipuri de cărți de identitate electronice și a certificatelor calificate.  

România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene în cadrul Indicelui economiei și 

societății digitale (DESI) pentru 2020. Concordia și ANIS consideră că digitalizarea României reprezintă o șansă în plus 

pentru redresarea economiei românești și transformarea într-o țară cu adevărat europeană, evitând astfel nu 

rămânerea în coada majorității clasamentelor UE. Credem că noile cărți electronice de identitate pot sta la baza 

implementării unui sistem național de identificare și autentificare electronică (tip “Single Sign-on”), care va ușura mult 

viața cetățenilor, permițânu-le să se autentifice prin mijloace digitale. De asemenea, considerăm că acest sistem este 

esențial pentru accelerarea procesului de transformare digitală. Pe modelul celorlalte țări europene (Germania, Belgia, 

Spania, Olanda) acest sistem trebuie să fie unul deschis, care să poată fi utilizat și în relație cu entitățile private.  

La fel ca și colegii noștri de la ANIS, considerăm că versiunea finală a legii ce va fi adoptată de către Camera Deputaților 

trebuie să conțină prevederea prin care certificatele calificate menționate la Art. 15 din PL-x 676/2017 să poată fi 

incluse pe cartea electronică de identitate încă de la emiterea acesteia, dacă cetățeanul optează pentru aceasta. În 

opinia noastră, această prevedere va conduce la posibilitatea utilizării imediate a cărților electronice de identitate și 

în relațiile cu entitățile din mediul privat. În acest mod cetățenii care doresc să utilizeze și certificate calificate vor fi 

scutiți de încă un drum la ghișeu doar pentru a-și adăuga un certificat calificat pe cartea electronică de identitate. 

CP Concordia, prin federațiile sale patronale membre între care se numără și ANIS, promovează activ respectarea 

libertății economice și responsabilității sociale, a bunei guvernanțe și predictibilității cadrului legislativ. Ne dorim să 

contribuim la o creștere economică sustenabilă a României, care să asigure dezvoltarea afacerilor noastre ca premisă 

a creșterii bunăstării cetățenilor și a angajaților noștri, a societății românești în ansamblul său.  

 

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200611_raport_rezilienta_digitala_ro

