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ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 30 martie 2020 privind
utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice
EMITENT GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 7 aprilie 2020 

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identi�carea electronica si serviciile de incredere pentru
tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE,
tinand cont de faptul ca pentru asigurarea unei implementari e�ciente a dispozitiilor
Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014
privind identi�carea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata
interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE este necesara adoptarea unor masuri
asemanatoare care sa �e aplicabile unitar la nivelul administratiei publice,
tinand cont de dispozitiile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, care prevad ca autoritatile administratiei publice vor lua
masurile necesare pentru organizarea activitatii astfel incat sa �e evitat, pe cat posibil, contactul
direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,
luand in considerare ca una dintre modalitatile de punere in aplicare la nivelul administratiei
publice a masurilor mentionate in Decretul nr. 195/2020 presupune crearea cadrului legal
necesar utilizarii semnaturii electronice si a documentelor electronice,
avand in vedere necesitatea recunoasterii efectelor juridice depline ale documentelor
electronice si ale semnaturii electronice, astfel incat activitatea institutiilor si autoritatilor
publice sa se poata desfasura prin mijloace electronice in deplina siguranta si in conditii de
legalitate,
avand in vedere declararea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, �ind necesara adoptarea in
regim de urgenta a masurilor mentionate anterior, astfel incat sa se asigure o functionare
corespunzatoare a institutiilor si autoritatilor publice,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata ,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general pentru utilizarea la nivelul
autoritatilor si institutiilor publice a semnaturii electronice si a documentelor electronice.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica autoritatilor publice prevazute in Constitutia
Romaniei, republicata, in titlul III, capitolul I , II si VI .

Articolul 2
In cadrul prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile de�nitiile relevante prevazute la art. 3
din Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014
privind identi�carea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata
interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Articolul 3
(1) Actele emise in format electronic de autoritatile si institutiile publice vor � semnate cu
semnatura electronica cali�cata.
(2) Actele prevazute la alin. (1) sunt asimilate inscrisurilor autentice.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , tipul de semnatura electronica aplicabila actelor
interne emise in format electronic de catre autoritatile si institutiile publice se stabileste de
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catre acestea.

Articolul 4
(1) In cadrul procedurilor de elaborare, avizare si prezentare a proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, initiate in vederea
adoptarii sau aprobarii de catre Guvern, actele si documentele autoritatilor si ale institutiilor
publice semnate cu semnatura electronica cali�cata au forta juridica a inscrisurilor autentice.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) , masurile metodologice, organizatorice, termenele si
circulatia proiectelor de acte normative se stabilesc prin hotarare a Guvernului la propunerea
Secretariatului General al Guvernului.

Articolul 5
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile si
institutiile publice au obligatia primirii inscrisurilor semnate cu semnatura electronica.
(2) Autoritatile si institutiile publice stabilesc tipul de semnatura electronica aplicabila pentru
utilizarea de catre persoanele �zice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de
respectivele autoritati, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 910/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identi�carea electronica si
serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei
1999/93/CE.
(3) Inscrisurile semnate cu semnatura electronica avansata, care sunt transmise prin utilizarea
unor mecanisme de autenti�care de nivel substantial sau ridicat, sunt asimilate, in ceea ce
priveste conditiile si efectele lor, cu inscrisurile sub semnatura privata.
(4) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
autoritatile si institutiile publice emit actele administrative necesare punerii in aplicare a
dispozitiilor prevazute la alin. (2) .

Articolul 6
(1) In vederea primirii documentelor electronice, autoritatile si institutiile publice vor pune la
dispozitie portaluri proprii sau vor utiliza astfel de instrumente puse la dispozitie de catre terti.
(2) In situatia in care primirea documentelor electronice nu se poate realiza in conformitate cu
dispozitiile alin. (1) , autoritatile si institutiile publice vor utiliza in acest sens posta electronica.
(3) Inscrisurile emise de catre autoritatile si institutiile publice ca urmare a primirii unor
documente in conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2) se comunica in format electronic, cu
exceptia situatiei in care exista o cerere contrara.
(4) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice in mediul online informatii privind
modalitatea de primire a documentelor electronice.
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