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Precizări privind obligativitatea ștampilării documentelor 
 
 
 OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea 
și completarea unor acte normative, modificată prin Legea nr. 169/2019, prevede 
următoarele: 
 Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără 
personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau 
orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise 
sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.   
  Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără 
personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte 
înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.   
  Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, 
cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau 
autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.   
  Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe 
documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea şi persoanele fizice, 
persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridică.  Prevederile acestui 
alineat  nu se aplică instituţiilor sau autorităţilor publice cărora prin acte normative de rangul 
legii, cu caracter special faţă de prezenta ordonanţă, li se impune expres folosirea 
ştampilelor.  
  
Notă - art. 189, 190, 191 din Codul Civil. 
 Legea reglementează două categorii de persoane juridice: de drept public și de drept privat.  
Persoanele de drept privat se pot constitui în formele permise de lege (ex.:Legea nr. 31/1990) de orice 
persoană/persoane.  
Persoanele de drept public iau ființă prin lege sau prin actele administrației publice centrale sau locale.   
 Conform unui comentariu al celor 3 articole din Codul civil, persoanele juridice de drept public sunt: 
statul, autoritățile (centrale, locale, autonome), instituțiile publice, atât cele ierarhic subordonate autorității 
centrale sau locale, cât și cele autonome, care se află sub controlul sau coordonarea guvernului, ale 
autorității locale sau ale parlamentului, unitățile administrativ-teritoriale, precum și „operatori economici” 
constituiți de stat sau de autoritățile locale ori de unitățile administrative-teritoriale.  
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