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CĂTRE, 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

In atentia: dlui. Ion-Marcel VELA – Ministrul Afacerilor Interne 

Spre știință: Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență 

 

Stimate domnule Ministru, subsemnatul Băcăuanu Eugen-Andrei, cetățean român, va adresez 

următoarea scrisoare deschisă cu scopul de a vă propune modificarea ordonanțelor militare emise până 

în prezent, în special prevederile referitoare la declarația pe propria răspundere ce trebuie completată 

de către cetățeni, dar mai ales la modalitatea de semnare a acesteia. 

În concret, propun adăugarea următoarelor texte (care pot fi modificate de aparatul juridic al MAI 

sau al Guvernului României, atât timp cât finalitatea rămâne aceeași): 

”1. Declarația pe propria răspundere prevăzută de Ordonanțele militare nr. 2, 3 și 4 emise de 

MAI în anul 2020, poate fi completată prin mijloace electronice, fie prin utilizarea formularului pus la 

dispozitie online de Serviciul de Telecomunicații speciale, fie prin utilizarea Modelului de declarație 

disponibil spre descărcare pe site-ul MAI. 

2. Semnătura olografă poate fi aplicată pe declarația pe propria răspundere prin mijloace 

electronice care permit preluarea elementelor grafice ale acesteia pe fișierul electronic completat în 

prealabil. 

3. Pentru verificarea de către organele de control a autenticității semnăturii olografe aplicate 

prin mijloace electronice și pentru verificarea faptului că declarația prezentată a fost completată în 

prealabil, persoanele, care au utilizat această metodă de completare a declarației, vor prezenta 

proprietățile fișierului electronic care să conțină data și ora ultimei modificări a acestuia (informațiile 

meta-data ce pot fi accesate direct de pe dispozitivul electronic de stocare și care nu pot fi 

modificate/alterate de către utilizator)”. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

În data de 05.04.2020, am lecturat în presa online o serie de clarificări venite din partea 

Guvernului cu privire la ”procedura”, de un formalism excesiv nejustificat, de completare a declarației pe 

propria răspundere. 

Clarificările au fost oferite în contextul în care STS a pus la dispoziția cetățenilor un formular 

electronic al acestei declarații, ce poate fi generat electronic, dar care, în mod inexplicabil, ”Ulterior 

generării, documenentul se tipărește și se semnează1” (sic). 

 
1 Text preluat de pe site-ul formular.sts.ro, inclusiv eroarea de redactare a cuvântului ”documentul”. 
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Absurdul solicitării a fost ”sancționat” de către media și de către cetățeni prin postarea de mesaje 

pe platformele de socializare, astfel încât s-a ajuns la nevoia de clarificare din partea legiuitorului 

ordonanțelor militare. 

Clarificarea revolvă în jurul ideii că o semnătură olografă este doar o semnătură scrisă de mână 

pe suport hârtie și că o semnătură olografă prelucrată prin mijloace electronice nu reprezintă un instrument 

juridic valabil, fără a exista un suport legislativ al acestor afirmații, ci doar o interpretare destul de sumară 

și restrânsă a unui text din Codul de procedură civilă. 

Având în vedere studiile juridice ale subsemnatului, sesizând absurditatea argumentării, am 

încercat să o combat sub forma unui articol publicat pe platforma juridice.ro2 în care am inserat o 

argumentare detaliată din mai multe puncte de vedere. 

Articolul este disponibil pentru lectură online, astfel încât nu îl voi relua în integralitate în 

prezenta expunere de motive. 

Însă voi prezenta sumar o parte dintre argumente: 

1. Definitia notiunii de olograf:  

“OLOGRÁF, -A, olografi, -e, adj. (Despre un testament) Scris in intregime de mana persoanei 

care lasa o mostenire; p. ext. (despre acte, scrisori etc.) scris de mana autorului; autograf. – 

Din fr. Olographe”3. 

Rezultă din definiție că o semnătură, pentru a fi considerată ”olografă”, trebuie să fie scrisă de 

mâna celui care semnează.  

2. Dispozitiile art. 272 C.pr.civ. care prevad ca:  

“Inscrisul sub semnatura privata este acela care poarta semnatura partilor, indiferent de 

suportul sau material. El nu este supus niciunei alte formalitati, in afara exceptiilor anume prevazute de 

lege”.  

Coroborând cele două argumente de până acum, consider că devine clar ca semnatura olografă, 

chiar aplicată prin mijloace elecronice, este și rămâne o semnătură olografă cu toate consecinșele juridice 

ce decurg din acest caracter. 

3. Nici măcar legiuitorul Codului de procedură civilă (abrogat sau în vigoare) nu a acordat un 

formalism atât de excesiv semnăturii persoanei. 

Ceea ce este relevant din punct de vedere al semnăturii este verificarea consimțământului 

persoanei în cauză, care oricum consider că este dat organelor de control prin simpla prezentare a 

declarației, chiar fără semnătură. Practic, din momentul prezentării declarației organului de control, de 

către o anumită persoană a cărei identitate este verificată de organul de control ex proprii sensibus, aceasta 

 
2 https://www.juridice.ro/679032/despre-obligatia-semnaturii-olografe-a-declaratiei-pe-propria-raspundere-editata-in-forma-

electronica.html 
3 Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită), Academia Română, Institutul de Lingvistică 

Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009. 

 

https://www.juridice.ro/679032/despre-obligatia-semnaturii-olografe-a-declaratiei-pe-propria-raspundere-editata-in-forma-electronica.html
https://www.juridice.ro/679032/despre-obligatia-semnaturii-olografe-a-declaratiei-pe-propria-raspundere-editata-in-forma-electronica.html
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are caracterul unei declarații valide din punct de vedere juridic indiferent dacă poartă elementele grafice 

ale unei semnături sau nu. 

Nici pentru cererea de chemare în judecată semnătura nu prezintă o condiție sine qua non de 

validitate ca cea impusă de Guvernul României pentru o simplă declarație pe propria răspundere. 

Vă supun atenției dispozițiile art. 196 alin. 2 C.pr.civ. care prevăd că ”lipsa semnaturii se poate 

acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante”.  

4. Trebuie făcută diferență clară între semnătura electronică (reglementată de Legea nr. 455/2001) 

și semnătura despre care Guvernul din care faceți parte afirmă, prin aparatul de lucru, că este un instrument 

lipsit de valoare juridică, pe care îl voi denumi, pentru ușurința exprimării semnătura olografă 

electronică, sau, pentru claritate, semnătură olografă preluată prin mijloace electronice, cele doua 

concepte fiind evident diferite din toate punctele de vedere. 

5. Conceptul descris la pct. 4 nu este un concept nou ci unul care a dobândit valoare juridică prin 

utilizare cutumiară chiar de către autorități publice. 

Fac referire la dispozitivele electronice utilizate de bănci, curieri, DPRCIV, pentru preluarea 

semnăturii olografe a persoanei cu care intră în contact. 

Mă voi rezuma la exemplul DPRCIV, ba chiar voi folosi un ordin emis de însăși Ministerul la a 

cărei conducere vă aflați în prezent. 

Ordinul emis de Ministerul Administratiei si Internelor nr. 157/2012 privind forma si continutul 

permisului de conducere, in concret ANEXA Nr. 1 FORMA SI CONTINUTUL PERMISULUI DE 

CONDUCERE (modelul Uniunii Europene de permis de conducere). 

In mod specific, fac trimitere la pct. II. Continutul, subpunctul 7. semnatura titularului. 

Toti posesorii de permise de conducere pot confirma ca semnatura lor olografa (care nu poate fi 

considerata semnatura electronica intrucat nu indeplineste conditiile Legii nr. 455/2001) este aplicata pe 

permisul de conducere si ca aceasta semnatura a fost preluata si aplicata pe document chiar de catre 

autoritatile publice, in mod electronic, prin intermediul “pad-urilor” mentionate anterior. 

Consider că acest argument se autoexplică și că nu necesită argumentare suplimentară. 

6. Dacă motivul pentru care se solicită exclusiv semnătură pe hârtie este unul preventiv, respectiv 

de a asigura organul de control că respectiva declarație a fost completată ”în prealabil” și nu la momentul 

controlului, va asigur că această grijă nu este una veridică. 

Formularul pus la dispozitie de autoritati, odată semnat în maniera propusă și descrisă de 

subsemnatul, are încorporate o serie de proprietăți, accesibile utilizatorilor, ușor vizualizabile, din care 

rezultă când a fost modificat ultima dată respectivul fișier.  

Având în vedere că semnătura este ultima componentă a declarației, data și ora salvate pentru 

respectivul fișier electronic vor coincide cu data si ora aplicării semnăturii olografe prin mijloace 

electronice. 
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Prin urmare, consider că ”reticența” autorităților publice față de mediul electronic este total 

nejustificată. 

7. Un ultim argument este unul de ordin social si chiar economic. 

Mai multe Guverne anterioare (chiar și ale infamului PSD) au avut înființate ”comisii de tăiat 

hărtii”, tocmai pentru a eficientiza contactul dintre cetățeni și autoritățile publice. 

În plină situație de urgență și pandemie, Guvernul actual revine la pix și hărtie în era digitală, fără 

vreo justificare obiectivă. 

Scopul obligativității declarației este de a limita/controla interacțiunea umană în vederea 

prevenirii răspândirii Covid-19, însă vă rog sa reflectați la următoarea situație: Dacă o persoană nu dispune 

de pix și hârtie/imprimantă, dar are nevoie de medicamente de la o farmacie de la colțul străzii, trebuie să 

facă un drum suplimentar la un furnizor de bunuri necesare în ”procedura” completării declarației pe 

propria răspundere, drum de altfel inutil în condițiile in care tehnologia a avansat atât de mult. Dar mai e 

o problemă, drumul la furnizorul de bunuri necesare în ”procedura” completării declarației va fi realizat 

în condiții de ilegalitate, având în vedere că declarația trebuie completată ”în prealabil”. 

 

Cu speranța că nu v-am răpit prea mult timp, dar mai ales ca mesajul și propunerea subsemnatului 

nu au ajuns în eter, vă mulțumesc că încercați să faceți tot posibilul sa gestionați această criză prin care 

trece România în prezent. 

 

Cu deosebita considerație4,  

 

 
4 Semnătura de mai jos este o semnătură olografă sau o semnătură electronică?! 


