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Către, 

 
Secretariatul General al Guvernului 
Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti, 
 
În atenția Domnului Marian Neacșu, Secretarului General al Guvernului 
 

 
Având în vedere că în cadrul procedurilor de elaborare, avizare și prezentare a 

proiectelor de documente  de politici publice, a proiectelor de acte normative inițiate în 

vederea adoptării sau aprobării de către Guvern, actele și documentele autorităților și ale 

instituțiilor publice semnate cu semnătură electronică calificată au forța juridică a 

înscrisurilor autentice și de asemenea necesitatea recunoașterii efectelor juridice depline 

ale documentelor electronice și ale semnăturii electronice, astfel încât activitatea 

instituțiilor și autorităților publice să se poată desfășura prin mijloace electronice în deplină 

siguranță și condiții de legalitate, conform prevederilor art. 4 alin.(1) al Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităților și instituțiilor publice; 

   De asemenea luând în considerare prevederile art. 5 alin.(1) al actului normativ sus 

arătat conform căruia ”Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, 

autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură 

electronică” și al art. 6, care precizează că în vederea primirii documentelor electronice, 

autoritățile și instituțiile publice vor pune la dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza astfel 

de instrumente puse la dispoziție de către terți; 

Având în vedere răspunsul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

administrației înregistrată la Consiliul județean Harghita cu nr. 84374/2022, prin care 

precizează că oportunitatea inițierii demersurilor de modificare/completare a legislației 

incidente, ce vizează Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, revine Secretariatului General al 

Guvernului în ceea ce privește elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern. 

În același context ținând cont și de demersurile întreprinse de Consiliul Județean 

Harghita pentru promovarea digitalizării, prin prezenta vă rugăm să facilitați modificările 
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legislative prin care procedura de avizare și aprobare a proiectelor de steme al localităților 

să se desfășoare în format electronic. 

 Atașăm prezentei răspunsul nr. 234/24.02.2022 al Autorității pentru Digitalizarea 

României la adresa Consiliului județean Harghita referitor la arhivarea electronică  și 

utilizarea semnăturilor electronice, respectiv adresa nr. 47012/2022, Cabinetul Ministrului 

al  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

 În speranţa rezolvării favorabile a demersului nostru, vă asigurăm de stima noastră 

deosebită. 

 
Miercurea Ciuc, 30 mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cu respect,  
 

Borboly Csaba 
Preşedinte                                                                                
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