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CONTEXT: EFICIENTIZAREA MĂSURILOR DE
DISTANȚARE SOCIALĂ

Ca urmare a stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, autorităţile
administraţiei publice au trebuit să implementeze
diferite măsuri pentru organizarea activităţii,
inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât
posibil, contactul direct între persoane.
 
În acest context, a fost adoptată Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 38 privind utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul
autorităţilor şi instituţiilor publice, care a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 289 din 7 aprilie
2020 („OUG 38/2020”) în cadrul unei măsuri ușor
tardive, dar sperăm eficientă pentru digitalizare,
reducerea birocrației și promovarea eficientă a
distanțării sociale.
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ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 38/2020  PRIVIND UTILIZAREA
ÎNSCRISURILOR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ LA NIVELUL

AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE

Autorității judecătorești.
 
OUG 38/2020 preia definițiile incluse la art. 3 din
Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind
identificarea electronică şi serviciile de încredere
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi
de abrogare a Directivei 1999/93/CE
(”Regulamentul 910/2014”).
 

TIPURI DE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
UTILIZATĂ DE AUTORITĂȚI (ARTICOLUL 3)

De regulă, actele emise în format electronic de
Autorităţi vor fi semnate cu semnătura
electronică calificată și vor fi asimilate astfel
înscrisurilor autentice. Conform Regulamentului
910/2014, semnătura electronică calificată
reprezintă o semnătură electronică avansată care
este creată de un dispozitiv de creare al
semnăturilor electronice calificat și care se
bazează pe un certificat calificat pentru
semnăturile electronice.
 
Autoritățile dispun însă de libertate totală în
privința tipului de semnătură electronică
aplicabilă actelor lor interne emise în format
electronic, definite în cuprinsul Regulamentului
910/2014 ca fiind orice conținut stocat în format
electronic, în special sub formă de text sau de
înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală.

DOMENIUL DE APLICARE AL OUG 38/2020

Parlamentului;
Președintelui României;

OUG 38/2020 stabilește regulile generale cu
privire la utilizarea semnăturii electronice și a
documentelor electronice la nivelul autorităților și
instituțiilor publice („Autoritățile”).
 
Prin excepție, dispozițiile legale cuprinse în OUG
38 nu se aplică:

 

http://birisgoran.ro/legal-tax-updates/tax-updates/


           tmotatu@birisgoran.ro

PRIMIREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE
(ARTICOLUL 6)

În vederea primirii documentelor electronice,
Autorităţile pot (a) pune la dispoziţie portaluri
proprii, sau (b) pot utiliza astfel de instrumente și
mijloace puse la dispoziţie de către terţi. Cu toate
acestea, dacă documentele electronice nu pot fi
primite prin aceste două modalități, Autorităţile
sunt obligate să utilizeze în acest sens poşta
electronică. De asemenea, Autoritățile sunt
obligate să publice în mediul online informaţii
privind modalitatea de primire a documentelor
electronice.
 
Înscrisurile emise de către Autorităţi ca urmare a
primirii acestor documente electronice de la
persoane fizice sau juridice se comunică, de
asemenea, în format electronic, cu excepţia
situaţiei în care există o cerere contrară.

OBLIGAȚIA DE A PRIMI ÎNSCRISURILE CU
SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ (ARTICOLUL 5)

face trimitere exclusiv la semnatar;
permite identificarea semnatarului;
este    creată    utilizând    date    de    creare    a 

De la intrarea în vigoare a OUG 38/2020 la data de
7 aprilie 2020, Autorităţile sunt obligate să
primească înscrisurile semnate cu semnătură
electronică. Mai exact, Autorităţile pot să
stabilească tipul de semnătură electronică
aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele
fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online
prestat de respectivele autorităţi, în conformitate
cu Regulamentul 910/2014.
 
În acest sens, Autoritățile trebuie să emită acte
administrative care să indice tipurile de
semnătură electronică pe care persoanele fizice
sau juridice le pot utiliza, în termen de maximum
15 zile de la data intrării în vigoare a OUG 38/2020,
respectiv până la data de 22 aprilie 2020.
 
Menționăm că înscrisurile semnate cu semnătură
electronică avansată, care sunt transmise prin
utilizarea unor mecanisme de autentificare de
nivel substanţial sau ridicat, sunt asimilate, în
ceea ce priveşte condiţiile şi efectele lor, cu
înscrisurile sub semnătură privată.
 
Conform Regulamentului 910/2014, semnătura
electronică avansată reprezintă o semnătură
electronică ce îndeplinește următoarele condiții:

este legată de datele utilizate la semnare astfel
încât orice modificare ulterioară a datelor poate
fi detectată.

 
În privința autentificării, Regulamentul 910/2014 o
definește ca fiind un proces electronic care
permite confirmarea identificării electronice a
unei persoane fizice sau juridice sau a originii și
integrității unor date în format electronic.

semnăturilor electronice pe care semnatarul le
poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere,
exclusiv sub controlul său; și
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