LEGE
privind identificarea electronică
și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice

CAPITOLUL 1: Dispoziții generale
SECTIUNEA 1: Principii generale
Art. 1. - Prezenta lege stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al
înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile prestării de servicii de încredere.
Art. 2. - Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale privind încheierea,
validitatea și efectele actelor juridice și cu toate dispozițiile legale cuprinse în
Regulamentul UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie
2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare
Regulament.
Art. 3. - Nicio dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării
autonomiei de voință și a libertății contractuale a părților.

SECTIUNEA 2: Definiții
Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea
semnificație:
1. "Regulament" - reprezintă Regulamentul UE Nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de
încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei
1999/93/CE;
2. Următorarele definiții fac parte din Regulament, cu referire către articole ale
acestui act. Orice modificare a acestora în Regulament va conduce la modificarea lor în
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prezenta lege:
(a) identificare electronică înseamnă procesul de utilizare a datelor de identificare
a persoanelor în format electronic, reprezentând în mod unic fie o persoană fizică sau
juridică, fie o persoană fizică care reprezintă o persoană juridică;
(b) mijloace de identificare electronică înseamnă o unitate materială și/sau
imaterială care conține date de identificare personală și care este folosită în scopul
autentificării unui serviciu online;
(c) date de identificare personală înseamnă un set de date care permit stabilirea
identității unei persoane fizice sau juridice ori a unei persoane fizice care reprezintă o
persoană juridică;
(d) sistem de identificare electronică înseamnă un sistem pentru identificarea
electronică în care sunt emise mijloace de identificare electronică pentru persoane fizice
sau juridice ori persoane fizice reprezentând persoane juridice;
(e) autentificare înseamnă un proces electronic care permite confirmarea
identificării electronice a unei persoane fizice sau juridice ori a originii și integrității unor
date în format electronic;
(f) beneficiar înseamnă o persoană fizică sau juridică care beneficiază de un
serviciu de identificare electronică sau de un serviciu de încredere;
(g) organism din sectorul public înseamnă un stat, o autoritate regională sau
locală, un organism de drept public ori o asociație formată din una sau mai multe astfel de
autorități sau din unul ori mai multe astfel de organisme de drept public; sau o entitate
privată mandatată de cel puțin una dintre aceste autorități, organisme sau asociații să
presteze servicii publice atunci când acționează în temeiul unui astfel de mandat;
(h) organism de drept public înseamnă un organism astfel cum este definit la
articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a
Consiliului;
(i) semnatar înseamnă o persoană fizică care creează o semnătură electronică;
(j) semnătura electronică înseamnă date în format electronic, atașate la sau
asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a
semna;
(k) semnătura electronică avansată înseamnă o semnătură electronică ce
îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 din Regulament;
(l) semnătura electronică calificată înseamnă o semnătură electronică avansată
care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se
bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice;
(m) date de creare a semnăturilor electronice înseamnă date unice care sunt
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utilizate de semnatar pentru a crea o semnătură electronică;
(n) certificat pentru semnătura electronică înseamnă o atestare electronică care
face legătura între datele de validare a semnăturii electronice și o persoană fizică și care
confirmă cel puțin numele sau pseudonimul persoanei respective;
(o) certificat calificat pentru semnătura electronică înseamnă un certificat pentru
semnăturile electronice care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și
care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa I a Regulamentului;
(p) serviciu de încredere înseamnă un serviciu electronic prestat în mod obișnuit
în schimbul unei remunerații, care constă în:
i. crearea, verificarea și validarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice
sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a
certificatelor aferente serviciilor respective; sau
ii. crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unui site
internet; sau
iii. păstrarea semnăturilor electronice, a sigiliilor sau a certificatelor aferente
serviciilor respective;
(q) serviciu de încredere calificat înseamnă un serviciu de încredere care
îndeplinește cerințele aplicabile prevăzute de art.3 pct.16 din Regulament;
(r) organism de evaluare a conformității înseamnă un organism definit la articolul
2 punctul 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, care este acreditat în conformitate cu
acest regulament ca fiind competent să efectueze evaluarea conformității unui prestator de
servicii de încredere calificat și a serviciilor de încredere calificate pe care acesta le
prestează;
(s) prestator de servicii de încredere înseamnă o persoană fizică sau juridică care
prestează unul sau mai multe servicii de încredere ca prestator de servicii de încredere
calificat sau necalificat;
(t) prestator de servicii de încredere calificat înseamnă un prestator de servicii de
încredere care prestează unul sau mai multe servicii de încredere calificate și căruia i se
acordă statutul de calificat de către organismul de supraveghere;
(u) produs înseamnă hardware sau software ori componente relevante de hardware
sau software, destinate să fie utilizate pentru prestarea de servicii de încredere;
(v) dispozitiv de creare a semnăturilor electronice înseamnă software sau
hardware configurat, utilizat pentru a crea o semnătură electronică;
(w) dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat înseamnă un
dispozitiv de creare a semnăturilor electronice care îndeplinește cerințele prevăzute în
anexa II a Regulamentului;
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(x) creatorul unui sigiliu înseamnă o persoană juridică care creează un sigiliu
electronic;
(y) sigiliu electronic înseamnă date în format electronic atașate la sau asociate
logic cu alte date în format electronic pentru asigurarea originii și integrității acestora din
urmă;
(z) sigiliu electronic avansat înseamnă un sigiliu electronic care îndeplinește
cerințele prevăzute la articolul 36 din Regulament;
(aa) sigiliu electronic calificat înseamnă un sigiliu electronic avansat care este
creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat și care se bazează pe un
certificat calificat pentru sigiliile electronice;
(ab) date de creare a sigiliilor electronice înseamnă date unice care sunt utilizate
de creatorul sigiliului electronic pentru a crea un sigiliu electronic;
(ac) certificat pentru sigiliul electronic înseamnă o atestare electronică care face
legătura între datele de validare a sigiliului electronic și o persoană juridică și care
confirmă numele persoanei respective;
(ad) certificat calificat pentru sigiliul electronic înseamnă un certificat pentru un
sigiliu electronic care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care
îndeplinește cerințele prevăzute în anexa III a Regulamentului;
(ae) dispozitiv de creare a sigiliului electronic înseamnă software sau hardware
configurat, utilizat pentru a crea un sigiliu electronic;
(af) dispozitiv de creare a sigiliului electronic calificat înseamnă un dispozitiv de
creare a sigiliului electronic care îndeplinește mutatis mutandis cerințele prevăzute în
anexa II a Regulamentului;
(ag) marcă temporală electronică înseamnă date în format electronic care leagă
alte date în format electronic de un anumit moment, stabilind dovezi că acestea din urmă
au existat la acel moment;
(ah)marcă temporală electronică calificată înseamnă o marcă temporală
electronică care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 42 din Regulament;
(ai) document electronic înseamnă orice conținut stocat în format electronic, în
special sub formă de text sau de înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală;
(aj) serviciu de distribuție electronică înregistrată înseamnă un serviciu care
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permite transmiterea de date între părți terțe prin mijloace electronice și furnizează dovezi
referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea
datelor și care protejează datele transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare
sau orice modificare neautorizată;
(ak) serviciu de distribuție electronică înregistrată calificat înseamnă un serviciu
de distribuție electronică înregistrată care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 44
din Regulament;
(al) certificat pentru autentificarea unui site internet înseamnă o atestare care face
posibilă autentificarea unui site internet și face legătura între site-ul internet și persoana
fizică sau juridică căreia i s-a emis certificatul;
(am)certificat calificat pentru autentificarea unui site internet înseamnă un
certificat pentru autentificarea unui site internet care este emis de un prestator de servicii
de încredere calificat și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa IV a
Regulamentului;
(an) date de validare înseamnă date care sunt utilizate pentru a valida o semnătură
electronică sau un sigiliu electronic;
(ao)validare înseamnă procesul prin care se verifică și se confirmă dacă o
semnătură electronică sau un sigiliu electronic este validă/valid;
3. terț de verificare a identității înseamnă persoana fizică sau juridică asociată unui
prestator de servicii de certificare și care asigură servicii de verificare a identității;
4. serviciu de certificare înseamnă un serviciu electronic prestat în mod obișnuit în
schimbul unei remunerații, care constă în crearea, verificarea și validarea certificatelor
aferente semnăturilor electronice și a sigiliilor electronice.
.

CAPITOLUL II: Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Art. 5. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a
asociat logic o semnătură electronică calificată, este asimilat, în ceea ce privește condițiile
și efectele sale, cu înscrisul sub semnătura privată.
Art. 6. - În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de
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probă a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă:
a) i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică avansată
cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 9 alin. 1 din prezenta lege, și
b) are la bază o convenție referitoare la puterea doveditoare a respectivului
înscris, încheiat de cei care l-au subscris. Astfel de înscrisuri vor putea face dovada până la
proba contrară.
Art. 7. - În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de
probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește
această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică
calificată.
Art. 8. - (1) În cazul în care una dintre părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura
electronică, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiza tehnică
de specialitate.
(2) În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificatele pentru
semnătura electronică, precum și orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru
identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat pentru
semnătura electronică.
Art. 9. - (1) Partea care invocă înaintea instanței o semnătură electronică avansată
trebuie să probeze că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 26 din
Regulament.
(2) Semnătura electronică calificată, este prezumată a îndeplini condițiile
prevăzute la articolul 26 din Regulament.
Art. 10. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a
asociat logic un sigiliu electronic poate fi acceptat ca probă în procedurile judiciare cu
privire la integritatea și corectitudinea originii respectivului înscris în formă electronică.
Art. 11. - (1) Partea care invocă înaintea instanței un sigiliu electronic avansat
trebuie să probeze că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 36 din Regulament.
(2) Sigiliu electronic calificat este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute la
articolul 36 din Regulament.
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CAPITOLUL III: Prestarea serviciilor de încredere

SECTIUNEA 1: Dispoziții comune privind prestarea serviciilor de încredere

Art. 12. - Prestarea serviciilor de încredere nu este supusă nici unei autorizări
prealabile și se desfășoară în concordanță cu principiile concurenței libere și loiale, cu
respectarea actelor normative în vigoare.
Art. 13. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activității, persoanele care
intenționează să presteze servicii de încredere au obligația de a notifica Organismul de
supraveghere cu privire la data începerii acestor activități.
(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin.(1) prestatorii de servicii de
încredere au obligația de a comunica Organismului de supraveghere toate informațiile
referitoare la procedurile de securitate și operationale utilizate, precum și orice alte
informații cerute de Organismul de supraveghere, în baza Regulamentului.
(3) Prestatorii de servicii de încredere au obligația de a comunica Organismului de
supraveghere, cu cel puțin 10 zile înainte, orice intenție de modificare a procedurilor de
securitate și operationale, cu precizarea datei și orei la care modificarea intră în vigoare,
precum și obligația de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.
(4) În cazurile de urgență, în care securitatea serviciilor de încredere este afectată,
prestatorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate și operationale, urmând să
comunice, în termen de 24 de ore, Organismului de supraveghere modificările efectuate și
justificarea deciziei luate.
(5) Prestatorii de servicii de încredere sunt obligați să respecte, pe parcursul
desfășurării activității, procedurile de securitate și operationale declarate, potrivit alin.(2),
(3) și (4).
Art. 14. - (1) Prestatorul de servicii de încredere va asigura accesul la toate
informațiile necesare utilizării corecte și în condiții de siguranță a serviciilor sale.
Informațiile respective vor fi furnizate anterior nașterii oricărui raport contractual cu
persoana care solicită prestarea unui serviciu de încredere sau, după caz, la cererea unui
terț care se prevalează de respectivul serviciu de încredere.
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(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj
accesibil, și vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiții care să permită stocarea
și reproducerea lor.
(3) Informațiile prevăzute la alin.(1) vor face referire cel puțin la:
a) procedura ce trebuie urmată în scopul utilizarii respectivului serviciu de
încredere;
b) tarifele percepute;
c) modalitățile și condițiile concrete de utilizare a serviciului de încredere,
inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiția ca aceste limite să poată fi
cunoscute de terți;
d) obligațiile care incumbă, potrivit prezentei legi, utilizatorului serviciului și
prestatorului de servicii de încredere;
e) existența unei acreditări, dacă este cazul;
f) condițiile contractuale de prestare a serviciului de încredere, inclusiv
eventualele limitări ale răspunderii prestatorului de servicii de încredere;
g) căile de soluționare a litigiilor;
h) orice alte informații stabilite de Organismul de supraveghere în baza
Regulamentului.
Art. 15. - (1) Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu
servicii de încredere, precum și personalul angajat al prestatorului de servicii de încredere,
persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informațiilor încredințate în
cadrul activității lor profesionale, cu excepția celor în legătură cu care utilizatorul
serviciului accepta să fie publicate sau comunicate terților.
(2) Încălcarea obligației prevăzute la alin.(1) constituie infracțiune de divulgare a
secretului profesional, prevăzută și sancționată de art. 227 din Codul penal.
(3) Nu constituie divulgare a secretului profesional comunicarea de informații
către o autoritate publică, atunci când aceasta acționează în exercitarea și în limitele
competențelor sale legale.
(4) Obligația prevăzută la alin.(1) incumbă și personalului Organismului de
supraveghere, precum și persoanelor împuternicite de aceasta.
Art. 16. - (1) Organismul de supraveghere și prestatorii de servicii de încredere au
obligația să respecte dispozițiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter
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personal.
(2) Prestatorii de servicii de încredere nu pot colecta date cu caracter personal
decât de la persoana care solicită un serviciu de încredere sau, cu consimțământul expres al
acesteia, de la terți. Colectarea se face doar în măsura în care aceste informații sunt
necesare în vederea prestarii serviciului de încredere. Datele pot fi colectate și utilizate în
alte scopuri doar cu consimțământul expres al persoanei care solicită prestarea serviciului
de încredere.
(3) În cazul prestarii serviciilor de certificare, atunci când se utilizează un
pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către prestatorul de
servicii de certificare decât cu consimțământul titularului sau în cazul prevăzut la art. 15
alin. (3).
Art. 17. - În vederea prestarii serviciilor de încredere, prestatorii de servicii de
încredere calificati trebuie să îndeplinească următoarete condiții, în conformitate cu
cerințele Regulamentului:
a) să dispună de mijloace financiare și de resurse materiale, tehnice și umane
corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii și continuitatii serviciilor de
încredere oferite;
b) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate, experienta și calificare,
necesare pentru prestarea serviciilor respective, și, în special, competenta în domeniul
gestiunii, cunoștinte de specialitate în domeniul tehnologiei pe care se bazeaza respectivul
serviciu de încredere și o practica suficienta în ceea ce privește procedurile de securitate
corespunzatoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative și de gestiune adecvate
și care corespund standardelor recunoscute;
c) să utilizeze sisteme fiabile pentru prestarea serviciilor de încredere, astfel încât
orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol condițiile de securitate, să poată fi
identificata de persoanele autorizate;
d) orice alte condiții stabilite de Organismul de supraveghere și de Regulament.
Art. 18. - (1) Prestatorul calificat de servicii de încredere trebuie să dispună de
resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul
desfășurării activităților legate de prestarea respectivelor servicii de încredere.
(2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei polițe de asigurare la o
societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanție din partea unei instituții
financiare bancare de specialitate, fie printr-o altă modalitate stabilită prin decizie a
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Organismului de supraveghere.
(3) Suma asigurată și suma acoperită prin scrisoarea de garanție sunt stabilite de
Organismul de supraveghere pentru fiecare serviciu de încredere definit în Regulament
Art. 19. - (1) În cazul în care prestatorul de servicii de încredere intenționează să
înceteze prestarea serviciilor sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste
activități, el va informa, cu cel puțin 30 de zile înainte de încetare, Organismul de
supraveghere despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care
justifică imposibilitatea continuării activităților.
(2) Prestatorului de servicii de încredere îi revine obligația ca, în situatia în care se
află în imposibilitate de a continua activitățile legate de prestarea serviciilor de încredere și
nu a putut prevedea această situație cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților
să se producă, să informeze Organismul de supraveghere, în termen de 24 de ore din
momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre
imposibilitatea continuării activităților. Informarea trebuie să se refere la existența și
natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.
(3) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților legate de
prestarea serviciilor de încredere, în înțelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea,
voluntară ori judiciară, falimentul, precum și orice alta cauză de încetare a activității, cu
excepția aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 40 alin.(2) și (3).

SECTIUNEA 2: Prestarea serviciilor de certificare
Art. 20. - (1) Prestatorii de servicii de certificare au obligația de a crea și de a
menține un registru electronic de evidență a certificatelor eliberate.
(2) Registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate trebuie să facă
mențiune despre:
a) data și ora exactă la care certificatul a fost eliberat;
b) data și ora exactă la care expiră certificatul;
c) dacă este cazul, data și ora exactă la care certificatul a fost suspendat sau
revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.
(3) Registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate trebuie să fie
disponibil permanent pentru consultare în regim on-line.
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(4) Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, prestatorul de servicii
de certificare va înscrie certificatul în registrul prevăzut la alin. (1).
Art. 21. - (1) Certificatul calificat va cuprinde următoarele mențiuni:
a) toate informațiile precizate în Anexa I a Regulamentului;
b) codul personal de identificare a subiectului din certificat;
c) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale
operațiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
d) orice alte informații stabilite de Organismul de supraveghere, conform
Regulamentului.
(2) Fiecărui subiect de certificat i se va atribui de către prestatorul de servicii de
certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a subiectului.
(3) Generarea codului personal de identificare și a codului de identificare a
certificatului calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de Organismul de
supraveghere.
(4) La solicitarea titularului, prestatorul de servicii de certificare va putea înscrie în
certificatul calificat și alte informații decât cele menționate la alin.(1), cu condiția ca
acestea să nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, și numai după o
prealabilă verificare a exactității acestor informații.
(5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că este utilizat un
pseudonim, atunci când titularul se identifică printr-un pseudonim
Art. 22. - (1) La eliberarea certificatelor calificate, în cazul în care solicitantul este
o persoană fizică, prestatorii de servicii de certificare au obligația de a verifica identitatea
respectivei persoane fizice.
(2) La eliberarea certificatelor calificate, în cazul în care solicitantul este o
persoană juridică, prestatorii de servicii de certificare au obligația de a verifica identitatea
persoanei fizice, care este reprezentant legal al respectivei persoane juridice și de
asemenea de a verifica datele respectivei persoane juridice exclusiv în baza datelor oficiale
obținute de la Registrele naționale de înregistrare a persoanelor juridice emise în țara de
care aparține respectiva persoană juridică.
(3) Verificarea identității unui solicitant în vederea eliberării unui certificat
calificat se poate face prin una din următoarele modalități:
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a) de către prestatorul de servicii de certificare, pe baza actului de identitate în
original al solicitantului și prin prezența fizică a solicitantului în fața unui angajat cu
contract de muncă al prestatorului de servicii de certificare, angajat care trebuie să fie
autorizat de respectivul prestator calificat de servicii de certificare să efectueze activități de
identificare a persoanei;
b) de către prestatorul de servicii de certificare, pe baza unui certificat calificat
valid la momentul identificării, emis de același prestator de servicii de certificare, sau al
unei semnături electronice calificate sau al unui sigiliu electronic calificat bazate pe un
certificat calificat valid emis de același prestator de servicii de certificare;
c) de către prestatorul de servicii de certificare, de la distanță, utilizând mijloace
de identificare electronică pentru care, înainte de eliberarea certificatului calificat, a fost
asigurată prezența fizică în fața prestatorului a solicitantului și care îndeplinesc cerințele
stabilite la articolul 8 din Regulament în ceea ce privește nivelurile de asigurare, "ridicat";
aceste mijloace de identificare electronică vor fi auditate în conformitate cu cerințele
Organismului de supraveghere și ale Regulamentului;
d) de către prestatorul de servicii de certificare, pe baza unei declarații emise de un
notar public, care confirmă identitatea solicitantului, în baza prezenței fizice a
solicitantului la respectivul notar public;
e) de către prestatorul de servicii de certificare, prin utilizarea altor metode de
identificare recunoscute la nivel național, care oferă un nivel de asigurare echivalent, din
perspectiva fiabilității, cu prezența fizică. Nivelul de asigurare echivalent este confirmat de
un organism de evaluare a conformității, în conformitate cu cerințele Organismului de
supraveghere și ale Regulamentului;
f) de către prestatorul de servicii de certificare prin intermediul unui terț de
verificare a identității pe baza actului de identitate în original al solicitantului și prin
prezența fizică a solicitantului în fața unui angajat cu contract de muncă al terțului de
verificare a identității, angajat care trebuie să fie autorizat de respectivul terț de verificare a
identității să efectueze activități de identificare a persoanei.
Art. 23. - (1) Cu 30 de zile înainte de a folosi serviciile unui terț de verificare a
identității, prestatorul de servicii de certificare calificat va notifica Organismul de
supraveghere cu privire la data de la care va începe să folosească aceste servicii.
(2) O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), prestatorul de servicii de
certificare calificat va transmite Organismului de supraveghere clauzele contractuale
12

relevante, care să asigure diminuarea riscului și recuperarea eventualelor prejudicii, din
contractul încheiat cu respectivul terț de verificare a identității. Aceste clauze trebuie să
cuprindă cel puțin:
a.

Politicile și procedurile de securitate

b. Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal
c.

Securitatea sistemelor informatice utilizate

d.

Securitatea sistemului de comunicare a datelor

e.

Calificările și pregătirea personalului

f.

Auditarea periodică

g.

Asigurarea terțului de verificare a identității

(3) - Prestatorii de servicii de încredere calificați vor răspunde pentru prejuciile cauzate
oricărei peroane fizice sau juridice din pricina nerespectării prevederilor prezentei legi, de către
terții de verificare a identității care îi deservesc.

Art. 24. - În vederea emiterii certificatelor calificate, prestatorii de servicii de
certificare calificați trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în conformitate cu
cerințele art. 24 din Regulament:
a) să asigure operarea rapidă și sigură a înregistrarii informațiilor prevăzute la
art.20, în special operarea rapida și sigura a unui serviciu de suspendare și revocare a
certificatelor calificate;
b) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data și ora exactă a
eliberării, a suspendarii sau a revocarii unui certificat calificat;
c) să verifice, cu mijloace corespunzatoare și conforme dispozițiilor legale,
identitatea și, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat
certificatul calificat, în conformitate cu precizarile art. 22-23;
d) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de
fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor și care asigură securitatea tehnică și
criptografica a desfășurării activităților de generare a certificatelor pentru semnătura
electronică
e) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor și să garanteze
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confidentialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în
cazul în care prestatorii de servicii de certificare generează astfel de date;
f) să păstreze toate informațiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă
de minimum 10 ani de la data încetarii valabilității certificatului, în special pentru a putea
face dovada certificarii în cadrul unui eventual litigiu;
g) să nu stocheze, să nu reproducă și să nu dezvaluie terților datele de creare a
semnăturii, cu excepția cazului în care semnatarul solicită aceasta;
h) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât:
numai persoanele autorizate să poată introduce și modifica informațiile din certificate;
exactitatea informației să poată fi verificata; certificatele să poată fi consultate de terți doar
în cazul în care există acordul titularului acestora.
Art. 25. - Prestatorii de servicii de certificare calificată sunt obligați să folosească
numai dispozitive de creare a semnăturilor electronice în conformitate cu prevederile
Regulamentului.
Art. 26. - (1) Orice prestator de servicii de certificare are obligația de a suspenda
certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștintă sau trebuia și
putea să ia cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:
a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;
b) în cazul în care o hotărâre judecătoreasca dispune suspendarea;
c) în cazul în care informațiile conținute în certificat nu mai corespund realității,
dacă nu se impune revocarea certificatului;
d) în orice alte situatii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor
eliberate, potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de prestator în baza
art. 13.
(2) Orice prestator de servicii de certificare are obligația de a revoca certificatul în
termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștintă sau trebuia și putea să ia
cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:
a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;
b) la decesul sau punerea sub interdicție a semnatarului;
c) în cazul în care o hotărâre judecătorească irevocabilă dispune revocarea;
d) dacă se dovedește în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor
informații eronate sau false;
e) în cazul în care informațiile esențiale conținute în certificat nu mai corespund
14

realității;
f) atunci când confidențialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;
g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;
h) în orice alte situații care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate,
potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de prestator în baza art. 13.
(3) Prestatorul de servicii de certificare îl va informa de urgență pe titular despre
suspendarea sau revocarea certificatului, împreuna cu motivele care au stat la baza deciziei
sale.
(4) Prestatorul de servicii de certificare va înscrie mențiunea de suspendare sau de
revocare a certificatului în registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate
prevăzut la art. 20, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau
trebuia și putea să ia cunoștință despre adoptarea deciziei respective.
(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabila terțului de la data înscrierii sale
în lista de certificate revocate gestionată de prestatorul de servicii de certificare în
conformitate cu standardele tehnice în vigoare.
Art. 27. (1) Prestatorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte,
activitățile sale unui alt prestator de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit
următoarelor condiții:
a) prestatorul de servicii de certificare va înștiința fiecare titular de certificate
neexpirate, cu cel puțin 30 de zile înainte, despre intenția sa de transferare a activităților
legate de emiterea certificatelor către un alt prestatorul de servicii de certificare;
b) prestatorul de servicii de certificare va menționa identitatea prestatorului de
servicii de certificare căruia intenționează să îi transfere activitățile sale;
c) prestatorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de
certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum și termenul și condițiile în care
refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat
de prestatorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.
(2) Prestatorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la
art. 19 alin. (1) și (2), ale carui activități nu sunt preluate de un alt prestator de servicii de
certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înștiintării titularilor de
certificate și va lua masurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum
și pentru asigurarea prelucrarii datelor personate, în condițiile legii.
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SECTIUNEA 3: Prestarea serviciilor de marcare temporala
Art. 28 (1) Prestatorii de servicii de marcare temporală au obligaţia de a crea şi de
a menţine un registru electronic operativ de evidenţă cuprinzând momentul de timp la care
au fost emise mărcile temporale.
(2)Structura şi condiţiile de exploatare ale registrului electronic vor fi stabilite de
Organismul de supraveghere prin norme.
Art. 29 (1)Prestatorii de servicii de marcare temporală au următoarele obligaţii:
a)să menţină înregistrări ale mărcilor temporale emise pe o perioadă de 10 ani;
b)să păstreze documentaţia aferentă algoritmilor şi procedurilor de generare a
mărcilor temporale emise;
c)să asigure posibilitatea obţinerii şi verificării on-line a mărcilor temporale;
verificarea se face gratuit;
(2)În cazul încetării activităţii, prestatorul de servicii de marcare temporală are
obligaţia să transfere unui alt prestator de servicii de marcare temporală sau, după caz,
Organismului de supraveghere registrul electronic operativ de evidenţă, registrul mărcilor
temporale, precum şi documentaţia aferentă algoritmilor şi procedurilor de generare a
mărcilor temporale emise.
Art. 30 (1)Prestatorul de servicii de marcare temporală răspunde pentru prejudiciul
adus oricărei persoane care îşi întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivelor
mărci temporale:
a)în ceea ce priveşte exactitatea, în momentul eliberării mărcii temporale, a tuturor
informaţiilor pe care le conţine;
b)în ceea ce priveşte asigurarea că, în momentul eliberării mărcii temporale,
prestatorul identificat în cuprinsul acesteia deţinea datele de generare a mărcii temporale
corespunzătoare datelor de verificare a mărcii temporale, prevăzute în prezenta lege;
c)în privinţa îndeplinirii tuturor obligaţiilor prevăzute la art. 28 și 29.
(2)Prestatorul de servicii de marcare temporală nu răspunde potrivit alin. (1) în
cazurile în care probează că, deşi a depus diligenta necesară, nu a putut împiedica
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producerea prejudiciului.
Art. 31 (1)Prestorul de servicii de marcare temporală poate să indice în cuprinsul
unei mărci temporale restricţii ale utilizării acesteia, precum şi limite ale valorii
operaţiunilor pentru care aceasta poate fi utilizată, cu condiţia ca respectivele restricţii să
poată fi cunoscute de terţi.
(2)Prestatorul de servicii de marcare temporală nu răspunde pentru prejudiciile
rezultând din utilizarea unei mărci temporale cu încălcarea restricţiilor prevăzute în
cuprinsul acesteia.

CAPITOLUL IV: Monitorizare și control

SECTIUNEA 1: Organismul de supraveghere
Art. 32. - Responsabilitatea aplicarii dispozițiilor prezentei legi și a
reglementarilor legate de aceasta revine Organismului de supraveghere, conform art. 17
din Regulament.
Art. 33. - Organismul de supraveghere este Ministerul Comunicatiilor și Societății
Informaționale, care asigură îndeplinirea obligațiilor de notificare către Comisia
Europeană, precum și cele referitoare la informare, prevăzute în Regulament.
Art. 34. - Ministerul Comunicatiilor și Societății Informaționale poate delega, în
tot sau în parte, atribuțiile sale de supraveghere,în sensul prezentei legi, unei alte autorități
publice aflate în coordonare.
Art. 35. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se înființează Registrul
prestatorilor de servicii de încredere, denumit în continuare Registru, care se constituie și
se actualizeazăde către Organismul de supraveghere.
(2) Registrul constituie evidența oficială a prestatorilor de servicii de încredere
care au sediul în România;
(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrarilor prevăzute de
prezenta lege, stocarea datelor de identificare și a unor informații legate de activitatea
prestatorilor de servicii de încredere, precum și informarea publicului cu privire la datele și
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informațiile stocate.
(4) Conținutul și structura Registrului se stabilesc, prin reglementari, de către
Organismul de supraveghere în conformitate cu Articolul 22 din Regulament.
Art. 36. - (1) Înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 35 a datelor de identificare și
a informațiilor necesare cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de încredere
menționati la art. 35 alin.(2) se efectuează pe baza de cerere individuala, care trebuie
introdusă la Organismul de supraveghere, cel mai tarziu la data începerii activității
prestatorului.
(2) Conținutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) și documentația necesară
se stabilesc prin reglementari de către Organismul de supraveghere.
Art. 37. - (1) Registrul este public și se actualizează permanent.
(2) Condițiile ținerii Registrului, accesul efectiv la informațiile pe care le conține,
informațiile care pot fi oferite solicitanților și modul de actualizare a acestuia se stabilesc
prin normele tehnice și metodologice emise de Organismul de supraveghere.
SECTIUNEA 2: Supravegherea activității prestatorilor de servicii de
încredere
Art. 38. - (1) Organismul de supraveghere va putea, din oficiu sau la solicitarea
oricărei persoane interesate, să verifice sau să dispună verificarea conformității activităților
unui prestator de servicii de încredere cu dispozițiile prezentei legi și a Regulamentului sau
cu reglementări emise de către Organismul de supraveghere.
(2) Atribuțiile de control ce revin Organismului de supraveghere, potrivit alin. (1),
sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.
(3) În vederea exercitarii controlului, personalul cu atribuții de control este
autorizat:
a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se afla echipamentele
necesare prestarii de servicii de încredere, în condițiile legii;
b) să solicite orice document sau informație necesara în vederea realizarii
controlului;
c) să verifice punerea în aplicare a oricaror proceduri de securitate sau
operationaleutilizate de prestatorul de servicii de încredere supus controlului;
d) să sigileze orice echipamente necesare prestarii de servicii de încredere sau să
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rețină orice document ce are legătura cu această activitate, pe o perioadă care nu poate
depăși 15 zile, dacă această măsură se impune;
e) să ia orice alte asemenea măsuri, în limitele legii.
(4) Personalul cu atribuții de control este obligat:
a) să nu dezvaluie datele de care a luat cunoștinta cu ocazia exercitarii atribuțiilor
sale;
b) să păstreze confidentialitatea surselor de informații în legătura cu sesizarile sau
plangerile primite.
Art. 39. - (1) Prestatorii de servicii de încredere au obligația de a facilita
exercitarea atribuțiilor de control de către personalul anume împuternicit În acest sens.
(2) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin.(1), în afara de aplicarea
sancțiunii prevăzute la art. 51 lit.c), Organismul de supraveghere va putea să suspende
activitatea prestatorului până la data la care acesta va coopera cu personalul de control.
Art. 40. - (1) Dacă în urma controlului efectuat se constată nerespectarea
dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor emise de Organismul de supraveghere,
aceasta va solicita prestatorului de servicii de încredere să se conformeze, în termenul pe
care îl va stabili, dispozițiilor legale. În acest caz, Organismul de supraveghere poate
dispune suspendarea activității prestatorului.
(2) Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligației de conformare prevăzute la alin.
(1) constituie motiv pentru Organismul de supraveghere de a dispune încetarea activității
prestatorului de servicii de încredere și radierea acestuia din Registru pentru respectivul
serviciu de încredere
(3) În cazul în care se constată o încalcare grava a dispozițiilor legale, Organismul
de supraveghere poate dispune direct și imediat încetarea activității prestatorului de
servicii de încredere și radierea acestuia din Registru pentru respectivul serviciu de
încredere.
Art. 41. - (1) În cazul în care dispune încetarea activității unui prestator de servicii
de certificare, Organismul de supraveghere va asigura fie revocarea certificatelor
prestatorului de servicii de certificare și ale semnatarilor, fie preluarea activității sau cel
puțin a registrului electronic de evidenta a certificatelor eliberate și a serviciului de
revocare a acestora de către un alt prestator de servicii de certificare, cu acordul acestuia.
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(2) Semnatarii vor fi informaţi imediat de Organismul de supraveghere despre
încetarea activității prestatorului, precum și despre revocarea certificatelor sau preluarea
acestora de către un alt prestator.
(3) Daca activitatea prestatorului de servicii de certificare nu este preluata de către
un alt prestator, prestatorul de servicii de certificare este obligat să asigure revocarea
tuturor certificatelor eliberate de el. Organismul de supraveghere va revoca certificatele, pe
cheltuiala prestatorului, dacă acesta nu își îndeplinește obligația.
(4) Organismul de supraveghere va prelua și va mentine arhivele și registrul
electronic de evidenta a certificatelor eliberate de prestatorul de servicii de certificare a
carui activitate nu a fost preluata de către un alt prestator.
Art. 42. - (1) Radierea prestatorilor de servicii de încredere din Registru se
efectuează pe baza comunicării facute de către prestator Organismului de supraveghere cu
cel puțin 30 de zile înainte de data încetarii activității sale.
(2) Radierea se poate efectua și din oficiu de către Organismul de supraveghere, în
situația în care acesta constată pe orice altă cale că prestatorul și-a încetat activitatea.
(3) Radierea se va efectua de către Organismul de supraveghere în situația în care
prestatorul de servicii de încredere nu respecta cerințele Regulamentului și ale legislatiei
nationale în vigoare referitoare la serviciul de încredere pentru care a primit statutul de
calificat, în conditii stabilite prin reglementari ale Organismului de supraveghere.

SECTIUNEA 3: Auditarea prestatorilor calificați de servicii de încredere
Art. 43. - (1) Prestatorii calificați de servicii de încredere se vor audita în
conformitate cu prevederile Regulamentului și ale normelor de aplicare ale acestuia.
(2) Condițiile și procedura acordării, suspendarii și retragerii deciziei de acordare a
calitatii de prestator calificat de servicii de încredere, conținutul acestei decizii, durata ei
de valabilitate, precum și efectele suspendarii și ale retragerii deciziei se stabilesc de
Organismul de supraveghere, prin reglementari, cu respectarea prevederilor
Regulamentului, precum și a principiilor obiectivitatii, transparentei, proportionalitatii și
tratamentului nediscriminatoriu.
Art. 44. - Prestatorii calificați de servicii de încredere au dreptul de a folosi marca
de încredere a Uniunii Europene, conform art. 23 din Regulament.
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SECTIUNEA 4: Certificarea dispozitivelor de creare a semnăturilor
electronice calificate și a mecanismelor de semnătura electronică la distanță
Art. 45. - (1) Certificarea dispozitivelor de creare a semnăturilor electronice
calificate se realizează de către agenții de certificare, persoane juridice de drept public sau
de drept privat, agreate de Organismul de supraveghere, în condițiile stabilite prin
reglementari emise de aceasta și avand la baza prevederile art. 17 din Regulament.
(2) Este posibilă crearea semnăturilor electronice la distanță, al caror mediu este
gestionat în numele semnatarului de un prestator de servicii de certificare numai în
următoarele condiții:
a) mecanismul de semnare la distanță este gestionat direct de către prestatorul de
servicii de certificare
b) prestatorul de servicii de certificare aplică proceduri de securitate specifice
gestionării și administrării mecanismului de semnare la distanță
c) prestatorul de servicii de certificare utilizează sisteme și produse fiabile, care
includ canale de comunicare electronică sigure, pentru a garanta fiabilitatea mediului de
creare a semnăturii electronice și faptul că acest mediu este utilizat sub controlul exclusiv
al semnatarului
d) în cazul unei semnături electronice calificate create cu ajutorul unui mecanism
de creare a semnăturilor electronice la distanță sunt aplicabile toate cerințele referitoare la
prestatorii calificați de servicii de certificare din prezenta Lege și din Regulament
e) o semnătură electronică creata cu ajutorul unui mecanism de creare a semnăturii
electronice la distanță, este calificată numai dacă:
i. mecanismul de creare a semnăturii electronice la distanță utilizat este certificat
de o agenție asa cum este definita la alin. (1 ),
ii. prestatorul calificat de servicii de certificare care utilizează acest mecanism
prezinta Organismului de supraveghere un audit al sistemului propriu de semnare la
distanță;
iii. auditul se va realiza de către un organism de evaluare a conformitatii care
indeplineste aceleasi condiții prevăzute pentru auditul prestatorilor calificați de certificate;
auditul se va realiza cel puțin o data la 24 de luni, pe propria cheltuiala a prestatorulului
f) condițiile și procedura de monitorizare a prestatorilor calificați de servicii de
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certificare care prestează și servicii de semnătura electronică calificată la distanță se vor
stabili de către Organismul de supraveghere.
(3) În urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite decizia de adaugare a
respectivului dispozitiv de creare a semnăturilor calificate sau a mecanismului creare a
semnăturii electronice la distanță la lista nationala a dispozitivelor calificate de creare a
semnăturii electronice. Dispozitivul, respectiv mecanismul pentru semnare la distanță
poate fi retras din lista în cazul în care agenția de certificare constata ca dispozitivul
respectiv de creare a semnăturilor electronice sau mecanismul de creare a semnăturii la
distanță nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute în prezenta lege sau în
Regulament.
(4) Condițiile și procedura de agreare a agentiilor de certificare se stabilesc prin
reglementari de către Organismul de supraveghere în conformitate cu prevederile
Regulamentului
(5) Decizia de agreare se emite de către Organismul de supraveghere.
Art. 46. - (1) Organismul de supraveghere veghează la respectarea, de către
agențiile de certificare, a prevederilor prezentei legi, a Regulamentului și a reglementarilor
emise, precum și a dispozițiilor cuprinse în decizia de agreare.
(2) Prevederile art. 38 și 39 se aplica în mod corespunzator controlului exercitat de
Organismul de supraveghere asupra activității agentiilor de certificare.
(3) Dispozitivele calificate de creare a semnăturilor electronice certificate în cadrul
altui stat membru UE în conformitate cu prevederile Regulamentului sunt recunoscute ca
atare și în România.
CAPITOLUL V: Recunoașterea certificatelor eliberate de prestatorii de
servicii de certificare Uniunii Europene
Art. 47. - Certificatul eliberat de către un prestator de servicii de certificare cu domiciliul
sau cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene este recunoscut ca fiind echivalent din
punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un prestator de
servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în România, dacă certificatul sau
prestatorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui
acord bilateral sau multilateral între România și alte state sau organizatii internaționale, pe
baza de reciprocitate și în conformitate cu prevederile Regulamentului.
22

CAPITOLUL VI: Răspunderea prestatorilor de servicii de certificare
Art. 48. - Prestatorul de servicii de certificare, care eliberează certificate
prezentate ca fiind calificate, este răspunzator pentru prejudiciul adus oricarei persoane
care își întemeiaza conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:
a) în ceea ce privește exactitatea, în momentul eliberării certificatului, a tuturor
informațiilor pe care le conține;
b) în ceea ce privește asigurarea ca, în momentul eliberării certificatului,
semnatarul identificat în cuprinsul acestuia detinea datele de generare a semnăturii
corespunzatoare datelor de verificare a semnăturii menționate în respectivul certificat;
c) în ceea ce privește asigurarea ca datele de generare a semnăturii carespund
datelor de verificare a semnăturii, în cazul în care prestatorul de servicii de certificare le
generează pe amândouă;
d) în ceea ce privește suspendarea sau revocarea certificatului, în cazurile și cu
respectarea condițiilor prevăzute la art. 26;
e) în privința îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute la art .13-20 și la art. 22-25,
cu excepția cazurilor în care prestatorul de servicii de certificare probează ca, deși a depus
diligenta necesara, nu a putut împiedica producerea prejudiciului.
Art. 49. - (1) Prestatorul de servicii de certificare poate să indice în cuprinsul unui
certificat calificat restrictii ale utilizării acestuia, precum și limite ale valorii operatiunilor
pentru care acesta poate fi utilizat, cu condiția ca respectivele restrictii să poata fi
cunoscute de terți.
(2) Prestatorul de servicii de certificare nu va fi răspunzator pentru prejudiciile
rezultând din utilizarea unui certificat calificat cu încalcarea restrictiilor prevăzute în
cuprinsul acestuia sau în cadrul documentelor cantractuale dintre prestator și titularul
certificatului.

CAPITOLUL VII: Obligatiile beneficiarilor serviciilor de încredere
Art. 50. - (1) Titularii de certificate sunt obligați să solicite, de îndata, revocarea
certificatelor, în cazul în care:
a) au pierdut datele de creare a semnăturii electronice;
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b) au motive să creadă ca datele de creare a semnăturii electronice au ajuns la
cunoștinta unui terț neautorizat;
c) informațiile esențiale cuprinse în certificat nu mai corespund realitatii.
(2) Beneficiarii serviciilor de încredere sunt obligați să utilizeze respectivele
servicii de încredere numai în scopul și în limitele stabilite de prestatorul de servicii de
încredere, de prezenta lege, de Regulament și actele de aplicare ale acestora.

CAPITOLUL VIII: Contraventii și sancțiuni
Art. 51. - Constituie cantraventie, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiune, și
se sancționează cu amenda de la 100 puncte la 500 de puncte ( 1 punct reprezinta salariu
minim pe economie) fapta prestatorului de servicii de încredere care:
a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1);
b) omite să informeze Organismul de supraveghere asupra procedurilor de
securitate și de certificare utilizate, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute la
art. 13;
c) nu își îndeplinește obligația de a facilita exercitarea atribuțiilor de control de
către personalul Organismului de supraveghere, anume împuternicit în acest sens;
d) realizează transferul activităților legate de certificarea semnăturilor electronice
cu nerespectarea prevederilor art. 27 alin.(1)
Art. 52. - Constituie contraventie, dacă, potrivit legii, nu constituie infractiune, și
se sancționează cu amenda de la 1.000 puncte la 5.000 de puncte fapta prestatorului de
servicii de încredere care:
a) nu furnizează persoanelor menționate la art. 14 alin .(1), în condițiile prevăzute
la art. 14 alin. (1) și (2), informațiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu
furnizează toate aceste informații sau furnizează informații inexacte;
b) încalca obligatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
prevăzute la art. 16;
c) omite să efectueze înregistrarile obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic
de evidenta a certificatelor eliberate, prevăzut la art. 20, sau le efectuează cu nerespectarea
termenului prevăzut la art. 20 alin. (4), art. 26 alin. (1) sau (2) ori înregistrează mențiuni
inexacte;
d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu contin
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toate mentiunile obligatorii prevăzute la art. 21;
e) eliberează certificate calificate care contin informații inexacte, informații care
sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informații a caror exactitate
nu a fost verificata în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (4);
f) eliberează certificate calificate fara a verifica identitatea solicitantului, în
condițiile prevăzute la art. 22-23; în situatia este din culpa terțului de verificare a identității
contraventia se aplica și acestuia;
g) omite să ia măsuri de natura să garanteze confidențialitatea în cursul procesului
de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care prestatorul de servicii de
certificare generează astfel de date;
h) nu pastrează toate informațiile cu privire la un certificat calificat o perioada de
minimum 10 ani de la data încetarii valabilitatii certificatului;
i) stocheaza, reproduce sau dezvaluie terților datele de creare a semnăturii
electronice, cu excepția cazului în care semnatarul solicita aceasta, în cazul în care
prestatorul elibereazăcertificate calificate;
j) stochează certificatele calificate într-o forma care nu respecta condițiile
prevăzute la art. 24 lit.h);
k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii electronice, care nu îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 45 și 46, în cazul în care prestatorul de servicii de certificare
eliberează certificate calificate;
l) în cazul în care intenționează să înceteze activitățile legate de prestarea
serviciilor de încredere sau în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 19 alin. (3), când
afla ca va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, nu informeazăcu cel puțin 30
de zile înainte de încetarea activităților Organismul de supraveghere despre intenția sa,
respectiv despre existenta și natura împrejurarii care justifica imposibilitatea de continuare
a activităților;
m) în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 19 alin.(3), când se afla în
imposibilitate de a continua activitățile legate de prestarea serviciilor de încredere și nu a
putut prevedea aceasta situatie cu cel puțin 30 de zile înainte ca încetarea activităților să se
produca, nu a informat Organismul de supraveghere în termenul prevăzut la art. 19 alin.
(2) despre existenta și natura împrejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a
activităților;
n) aflandu-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2), omite să ia
măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale sau pentru asigurarea
prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile legii;
o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în cazurile în care
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suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revocă cu nerespectarea termenului
legal;
p) continuă să desfașoare activități legate de prestarea unui serviciu de încredere
în situatia în care Organismul de supraveghere a dispus suspendarea sau încetarea
activității prestatorului pentru acel serviciu de încredere;
q) prestează servicii de încredere, folosindu-se fara a avea dreptul de calitatea de
prestator calificat de servicii de încredere, prin prezentarea unei mențiuni distinctive care
să se refere la această calitate sau prin orice alte mijloace;
r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1), înregistrarea în
Registru a datelor și informatiilor menționate la art. 36.
Art. 53. - Încalcarea de către agentia de certificare a obligației de a facilita
exercitarea atribuțiilor de control de către personalul Organismului de supraveghere,
anume împuternicit în acest sens, constituie contraventie și se sancționaza cu amenda de la
500 de puncte la 1.000 de puncte.
Art. 54. (1) Constituie contravenţie dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune şi
se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de puncte încălcarea obligaţiilor prevăzute
la art. 29 alin. (1)
Art. 55. - Constatarea contraventiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în cadrul
prezentului capitol sunt de competența personalului cu atribuții de control din cadrul
Organismului de supraveghere.
Art. 56. - Contraventiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL IX: Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 57. - (1) Nivelul tarifelor percepute de agențiile de certificare pentru prestarea
serviciilor de certificare a dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice,
respectiv a mecanismelor de semnătură electronică la distanță, precum și pentru serviciile
accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr.
21/1996 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 3 aprilie 2014,
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Agentiile menționate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru
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zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenta, pentru înscrierile
on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.
(3) Sunt interzise agentiilor de certificare și împuterniciților acestora publicarea de
tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricaror masuri al care scop este să
limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agentii pentru serviciile prestate.
Art. 58. - (1) Agentiile de certificare sunt supuse prevederilor Legii concurentei
nr. 21/1996 în ceea ce privește stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate,
precum și în privința actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea
concurentei pe piata serviciilor respective.
(2) Agențiile de certificare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr.
11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 59. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr.
455/2001 privind semnătura electronică, republicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.316 din 30 aprilie 2014, precum si Legea nr. 451/2004 privind marca
temporală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1021 din 5 noiembrie
2004.
(2) Certificatele emise în conformitate cu cerințele Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, își păstrează statutul
conferit de această lege până la expirarea sau revocarea lor. Marcile temporale emise în
conformitate cu cerintele Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, până la data intrarii
în vigoare a prezentei legi, vor fi considerate marci temporale electronice calificate în
sensul prezentei legi si a Regulamentului.
(3) Atunci când se solicita utilizarea unui "certificat calificat" în baza Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică se va utiliza "certificat calificat" în sensul
Regulamentului.
(4) Atunci când se solicita utilizarea unui "semnături electronice extinse bazata pe
un certificate calificat" în baza Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică se va
utiliza "semnătura calificată" în sensul Regulamentului.
(5) Orice referire din legislatia în vigoare la termenul "furnizor de servicii de
certificare" în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică va fi considerata ca
referire la prestatorul de servicii de încredere, care eliberează certificate pentru semnătura
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electronică sau pentru sigiliu electronic în sensul Regulamentului.
(6) Orice referire din legislatia în vigoare la termenul "furnizor de servicii de
certificare acreditat" va fi considerata ca referire la prestatorul calificat de servicii de
încredere, care eliberează certificate pentru semnătura electronică sau pentru sigiliu
electronic în sensul Regulamentului.
Art. 60. - În termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Organismul de supraveghere va elabora norme tehnice și
metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 61. - Prezenta lege va intra în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial
al României, Partea I, și se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în vigoare.
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