
ANEXA 2 – Legislație România 
 

An Reglementare 
2021  Hotărârea Guvernului nr. 267/2021 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative 

2020  Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României  

2020  Ordonanța de Urgență nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 
instituţiilor publice  

2020  Ordonanța de Urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

2017  Hotărârea Guvernului nr. 908/2017 pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate  

2017 Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare  

2015  Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a 
Infrastructurii – NGN (Next Generation Network)  

2011  Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările anterioare, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 
unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă  

2011  Ordonanța de Urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare  

2010  Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic  

2010  Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare  

2009  Hotărârea Guvernului nr. 862/2009 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National  
 

2007  Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare  

2005  Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare  

2005 Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români – republicată, 
cu modificările și completările ulterioare  

2003 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare  

2003 Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, 
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.  

2002  Hotărârea Guvernului nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea 
societăţii informaţionale  

2002  Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare  

2001  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare  

2001  Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată  

1996  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

 

 



ANEXA 3 - Legislație UE 
 

An Reglementare 

2019 Directiva 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a 
Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE  

2019 Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea 
informațiilor din sectorul public  

2019 Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților 
de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora 
care își exercită dreptul la liberă circulație  

2018 Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital 
unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012  

2017 Directiva 2017/1132/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale  

2016 Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

2016 Directiva 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune  

2014 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ și Directiva 
2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune  

2014 Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice  

2014 Regulamentul nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă 
și de abrogare a Directivei 1999/93/CE  

2009 Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, Directivei 2002/19/CE privind accesul la rețelele de 
comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) și a Directivei 
2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice  

2007 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE)  

2006 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne  

2002 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)  

2002 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.  

 
 
  



 


