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1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (art. 20, art.60, art.62 și ANEXA 2);
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificarile ulterioare;
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7. ORDIN nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de acordare, suspendare şi
retragere a statutului de prestator de servicii
de
încredere
calificat
în
conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 iulie 2014
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încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața
internă
9. Constituţia României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituţiei
României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ.
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