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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

 
București 26 iunie 2013 
Nr.26/294 
 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI ŞI 

COMUNICAŢIILOR 
 
 
București 26 iunie 2013 
Nr.36/135 
 

PLx. 62 / 2013
 
 
   Către, 

    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL INLOCUITOR COMUN asupra proiectului  

de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr.82/2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 

persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 

rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 

Economic European rezidenţi în România, retrimis Comisiei pentru administrație 

publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport cu 

adresa nr.PLx. 62 din 25 februarie 2013,. 

 

 
  
 

   PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE,                                
 

    Marin ALMĂJANU           Ion ȘCHEAU                           

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 

ECOLOGIC 
 
București 26 iunie 2013 
Nr.26/294 
 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
 
București 26 iunie 2013 
Nr.36/135 
 

   Prezentul raport înlocuiește raportul depus în data de 25 iunie 2013                                                                                
 

RAPORT INLOCUITOR COMUN 
asupra proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr.82/2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectul 

de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, în ședința Camerei 

Deputaților din 26 iunie 2013, la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu adresa 

nr.PLx.62 din 26 februarie 2013  înregistrat la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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ecologic cu nr.26/294 din 26 februarie 2013 și la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/135  din 25 

februarie 2013. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 februarie 2013. 

 Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) și alin. (3) din Constituţia României, republicată, Camera decizională este Camera 

Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri (nr.1044 din 6 decembrie 2012). 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a avizat negativ proiectul de lege (nr25/91 

din 6 martie 2013). 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege (nr.22/83 din 5 martie 2013) 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege (nr.33/13 din 5 martie 2013). 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege (nr.31/263 din 25 februarie 2013). 

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative privind 

evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, în scopul alinierii la iniţiativele europene în materia 

evidenţei persoanelor şi a e-serviciilor, respectiv al preocupărilor de interconectare a sistemelor referitoare la identitatea 

electronică, pentru crearea premiselor necesare introducerii şi compatibilizării soluţiilor de e-administraţie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în ședința din 26 iunie 2013 și 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 iunie 2013. 

Din numărul total de 33 membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au 

participat la ședință 30 deputați. 

Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au participat la şedinţă  14 

deputaţi.  
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La lucrările Comisiilor au participat, în calitate de invitaţi Cătălin Chiper - secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, Aurel Sime - director general din cadrul D.G.P.M.B.,  Florin Baba - director din cadrul D.E.P.A.B.D., Adrian Armeanu - 

consilier juridic din cadrul I.G.I, Răzvan Stegaru - ofiter poliție din cadrul I.G.I, Bogdan Moruț - ofițer poliție din cadrul I.G.I, 

Claudiu Roman - Sef serviciu juridic și Mădălina Badea - consilier juridic din cadrul INCNIN, reprezentanți ai Asociației pentru 

Tehnologie și Internet și reprezentanți ai Asociației pentru Libertatea. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 

aprobarea proiectului  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 

rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, cu 

amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 şi amendamentele respinse prezentate în Anexa nr.2 care fac parte 

integrantă din prezentul raport. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

                          

    PREŞEDINTE,       VICEPREŞEDINTE,                                         

         Marin ALMĂJANU              Ion ȘCHEAU                                 

                                               

     

 

 

 

 
Intocmit: 
Expert parlamentar, Nicoleta Toma          Consilier parlamentar, Mihaela Astafei 
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ANEXA NR.I 

I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă de urgență Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1.   LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanței de urgență 
a Guvernului 

nr.82/2012 pentru 
modificarea și 

completarea unor acte 
normative privind 

evidența persoanelor, 
actele de identitate ale 

cetățenilor români, 
precum și actele de 

rezidență ale 
cetățenilor statelor 
membre ale Uniunii 

Europene și Spațiului 
Economic European 
rezidenți în România 

 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se 
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.82 din 4 decembrie 
2012 pentru modificarea 
și completarea unor acte 

 Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.82 din 4 decembrie 2012 pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative privind evidența 
persoanelor, actele de identitate 
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normative privind 
evidența persoanelor, 
actele de identitate ale 
cetățenilor români, 
precum și actele de 
rezidență ale cetățenilor 
statelor membre ale 
Uniunii Europene și 
Spațiului Economic 
European rezidenți în 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Parte I, nr.838 
din 12 decembrie 2012. 
 

ale cetățenilor români, precum și 
actele de rezidență ale cetățenilor 
statelor membre ale Uniunii 
Europene și Spațiului Economic 
European rezidenți în România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Parte I, nr.838 din 12 
decembrie 2012, cu următoarele 
modificări și completări: 

 

3.  Titlu Ordonanței 
 

Ordonanța de urgență 
pentru modificarea și completarea 

unor acte normative privind 
evidența persoanelor, actele de 
identitate ale cetățenilor români, 
precum și actele de rezidență ale 
cetățenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene și Spațiului 

Economic European rezidenți în 
România 

 

___________ Nemodificat  

4.   Art. I. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 97/2005 
privind evidența, domiciliul, 
reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 
2011, se modifică și se 

 Nemodificat  
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completează după cum urmează: 
 

5.   1. La articolul 2, 
alineatele (1) şi (2) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 2. - (1) Evidența 
cetățenilor români reprezintă un 
sistem național de înregistrare și 
actualizare a datelor cu caracter 
personal ale acestora, necesar 
cunoașterii numărului, structurii și 
mișcării populației pe teritoriul țării 
și furnizării de date în interesul 
cetățenilor, al statului și al 
instituțiilor publice. 
 (2) Evidența cetățenilor 
români cu domiciliul în România se 
ține după principiul locului de 
domiciliu al acestora de către 
Ministerul Administrației și 
Internelor, prin Direcția pentru  
Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date, 
denumită în continuare 
D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile 
publice comunitare de evidență a 
persoanelor organizate potrivit 
legii.” 
 

 Nemodificat  

6.   2. La articolul 2, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
 „(4) Activitatea de evidență a 
cetățenilor români, precum și cea 
privind eliberarea actelor de 

 Nemodificat  
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identitate ale cetățenilor români se 
realizează în mod unitar și sunt 
coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel 
central, și de către serviciile publice 
comunitare județene de evidență a 
persoanelor, la nivel județean.” 
 

7.   3. Articolul 3 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 3. - (1) Integrarea și 
administrarea bazelor de date 
privind evidența persoanelor, a 
actelor de stare civilă, a cărților de 
identitate, a cărților electronice de 
identitate, a cărților de identitate 
provizorii, a cărților de alegator și a 
celorlalte documente necesare 
persoanei în relațiile cu statul se 
realizează de D.E.P.A.B.D. 
 (2) D.E.P.A.B.D. 
administrează Sistemul național 
informatic de evidență a 
persoanelor, denumit în continuare 
S.N.I.E.P. 
 (3) S.N.I.E.P. reprezintă 
ansamblul activităților 
desfășurate cu mijloace informatice 
pentru ținerea evidenței 
persoanelor, producerea, emiterea 
și evidența actelor de stare civilă, a 
cărților de identitate, a cărților 
electronice de identitate, a cărților 
de identitate provizorii, a cărților de 
alegator și a altor documente 
necesare persoanei în relațiile cu 
statul.” 

 Nemodificat  
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8.  4. Articolul 4 se abrogă.  Nemodificat  

9.  5. Articolul 5 se abrogă.  Nemodificat  

10.  6. Articolul 6 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 6. - (1) În vederea 
realizării evidenței cetățenilor 
români, fiecărei persoane fizice i se 
atribuie, începând de la naștere, un 
cod numeric personal, denumit în 
continuare C.N.P., care se înscrie în 
actele și certificatele de stare civilă 
și se preia în celelalte acte cu 
caracter oficial, emise pe numele 
persoanei respective, precum și în 
Registrul național de evidență a 
persoanelor, denumit în continuare 
R.N.E.P. 
 (2) C.N.P. reprezintă un 
număr semnificativ ce 
individualizează în mod unic o 
persoană fizică și constituie un 
instrument de verificare a datelor 
de stare civilă ale acesteia și de 
identificare în anumite sisteme 
informatice de către persoanele 
autorizate. 
 (3) C.N.P. sunt generate și 
administrate prin mijloace 
informatice de D.E.P.A.B.D., care 
emite și distribuie anual către 
serviciile publice comunitare 

 Nemodificat  
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județene de evidență a persoanelor, 
Serviciul Public Comunitar de 
Evidență a Persoanelor al 
Municipiului București și 
Departamentul consular din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe 
listele conținând codurile numerice 
personale precalculate pentru anul 
în curs. 
 (4) Pentru situații de 
excepție, la solicitarea instituțiilor 
publice prevăzute la alin. (3), 
D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. 
suplimentare. 
 (5) Atribuirea C.N.P. se face, 
în țară, de serviciile publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor sau, acolo unde 
acestea nu există ori nu 
funcționează, de autoritățile 
executive ale unitarilor 
administrativ-teritoriale, iar în 
străinătate, de Ministerul Afacerilor 
Externe, prin misiunile diplomatice 
și oficiile consulare de carieră ale 
României, în baza listelor prevăzute 
la alin. (3) sau, după caz, alin. (4). 
 (6) Gestionarea și verificarea 
atribuirii C.N.P. revin serviciilor 
publice comunitare de evidență a 
persoanelor, sub coordonarea 
D.E.P.A.B.D.” 
 

11.  7. Titlul capitolului II se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  
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 „CAPITOLUL II  
Organizarea și administrarea 
R.N.E.P.” 
 

12.  8. Articolul 7 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 7. - (1) R.N.E.P. este 
componenta principală a S.N.I.E.P. 
și reprezintă ansamblul datelor cu 
caracter personal ale cetățenilor 
români, rezultate în urma 
prelucrării automate, într-o 
concepție unitară, pentru scopurile 
prevăzute la art. 2 alin. (1). 
 
 
 
 
 (2) R.N.E.P. este organizat 
pe 3 niveluri - central, județean și 
local - și funcționează în sistem 
deschis, servind ca suport unic 
pentru furnizarea de date, în 
condițiile legii, pentru toate 
sistemele informatice care 
prelucrează date nominale privind 
persoana fizică. 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Componenta 
informatizată a R.N.E.P. este 

  
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 1. La articolul I punctul 8, 
alineatul (2) al articolului 7 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 (2) R.N.E.P. este organizat 
pe 3 niveluri - central, judeţean şi 
local - şi funcţionează în sistem 
deschis, servind ca suport unic 
pentru furnizarea de date, în 
condiţiile legii, pentru toate 
sistemele informatice ale 
instituțiilor şi autorităţilor 
publice care prelucrează date 
nominale privind persoana fizică. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 
și Comisia pentru administrație 

publică, amenajarea teritoriului și 
echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru că R.N.E.P. 
nu poate furniza 
date personale 
către sisteme 
informatice 
private. 
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organizată pe un singur nivel - 
central. 
 (4) Conținutul R.N.E.P. se 
stabilește prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Administrației și 
Internelor.” 
 

 
 

Nemodificat 

13.  9. Articolul 8 se abrogă.  Nemodificat  

14.  10. Articolul 9 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. - (1) Cetățenii 
români sunt înregistrați în R.N.E.P. 
pe baza datelor de stare civilă din 
actele de naștere. 
 (2) Introducerea, 
actualizarea, exploatarea și 
valorificarea datelor din R.N.E.P. se 
realizează de D.E.P.A.B.D. și de 
serviciile publice comunitare de 
evidență a persoanelor. 
 (3) Actualizarea datelor din 
R.N.E.P. se realizează pe baza 
documentelor prezentate de 
persoana interesată sau comunicate 
de autorități, potrivit atribuțiilor ce 
le revin, în situațiile prevăzute de 
prezenta ordonanță de urgență. 
 (4) Autoritățile prevăzute la 
alin. (3) sunt: 
 a) Ministerul Afacerilor 
Externe, pentru evenimentele de 
stare civilă intervenite în 
străinătate; 
 b) Autoritatea Națională 

  
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
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pentru Cetățenie, pentru cei care 
dobândesc sau pierd cetățenia 
română; 
 c) organele judiciare, pentru 
persoanele față de care s-a dispus 
interzicerea exercitării drepturilor 
electorale, interzicerea prezenței 
sau părăsirii localității, precum și 
pentru persoanele puse sub 
interdicție; 
 d) instanțele judecătorești, 
notarii publici și ofițerii de stare 
civilă, pentru modificări intervenite 
ca urmare a divorțului; 
 e) Direcția Generală de 
Pașapoarte, pentru cei care 
dobândesc sau dețin statutul de 
cetățean român cu domiciliul în 
străinătate.” 
 

 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 

 
 
 

2. La articolul I punctul 
10, după litera e) a alineatului 
(4) al articolului 9 se introduce 
o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 

f) structurile de stare 
civilă din cadrul serviciilor 
publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor sau din 
cadrul primăriilor, acolo unde 
nu funcţionează servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, pentru 
modificările intervenite în 
statutul civil al persoanelor 
fizice. 
 



 
 

 14

Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL  
15.  11. La articolul 10, 

alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 „(2) Beneficiarii datelor cu 
caracter personal furnizate din 
R.N.E.P. sunt obligați să utilizeze 
aceste date numai pentru destinația 
stabilită și să asigure protecția 
acestora, în condițiile legii.” 
 

 Nemodificat  

16.  12. Articolul 11 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 „Art. 11. - (1) Furnizarea sau 
verificarea unor date cu caracter 
personal din R.N.E.P. se face la 
cererea persoanelor fizice sau a 
persoanelor juridice, în condițiile 
stabilite de lege. 
 (2) Furnizarea sau verificarea 
unor date cu caracter personal din 
R.N.E.P. se face în condițiile 
stabilite de lege, în cadrul unor 
acțiuni de interes public sau în 
vederea îndeplinirii unor obligații 
legale, cu plata corespunzătoare a 
taxelor prevăzute de lege, în baza 
unui contract încheiat între 
Ministerul Administrației și 
Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și 
beneficiar. 
 (3) De la plata taxelor 

  
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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prevăzute la alin. (2) se 
exceptează furnizarea sau 
verificarea unor date cu caracter 
personal din R.N.E.P. solicitată de: 
 a) instituțiile publice cu 
atribuții în domeniul apărării, ordinii 
publice, securității naționale și 
justiției; 
 b) instituțiile publice cu 
atribuții în domeniul realizării 
creanțelor bugetare prin 
modalitățile de executare silită 
prevăzute de lege; 
 
 
 
 
 
 c) Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, casele de 
asigurări de sănătate județene și a 
municipiului București, Casa de 
Asigurări de Sănătate a Apărării, 
Ordinii Publice, Siguranței Naționale 
și Autorității Judecătorești și Casa 
Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii; 
 
 
 
 
 d) Ministerul Sănătății, 
autoritățile de sănătate publică 
județene și a municipiului București 
și spitalele județene, municipale, 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 3. La articolul I punctul 
12, literele c) şi g) ale 
alineatului (3) al articolului 11 
se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 c) Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, casele de 
asigurări de sănătate județene și a 
municipiului București și Casa 
Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranței 
Naționale și Autorității 
Judecătorești; 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile art.8 
din Ordonanța de 
urgență a 
Guvernului 
nr.8/2013. 
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orășenești și comunale; 
 e) Ministerul Finanțelor 
Publice și structurile subordonate 
acestuia, în scopul urmăririi 
impozitului pe venit datorat de 
persoanele fizice; 
 f) Ministerul Afacerilor 
Externe și structurile subordonate 
acestuia; 
 g) instituțiile cu atribuții în 
domeniul protecției drepturilor 
copilului și al asistenței și ocrotirii 
sociale a bătrânilor; 
 
 
  
 
 
 
         h) poliția locală; 
 i) alte persoane juridice, în 
condițiile prevăzute de lege. 
 (4) În situația prevăzută la 
alin. (3), furnizarea sau verificarea 
unor date cu caracter personal se 
face în baza unui protocol încheiat 
între Ministerul Administrației și 
Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și 
persoanele juridice enumerate. 
 (5) Contractul prevăzut la 
alin. (2) și protocolul prevăzut la 
alin. (4) trebuie să conțină în mod 
obligatoriu destinația datelor, 
volumul și structura acestora, 
suportul pe care se livrează și 
măsurile de protecție și securitate a 

 
Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

g) instituţiile cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului şi al ocrotirii 
sociale a persoanelor vârstnice; 
 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 
Almăjanu - Grupul parlamentar PNL  
 

Nemodificat 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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datelor prevăzute de lege. 
 (6) Furnizarea sau verificarea 
unor date cu caracter personal din 
R.N.E.P. se realizează de: 
 a) D.E.P.A.B.D. sau de 
structurile sale teritoriale, la 
solicitarea scrisă adresată acestora; 
  
 
 
 

b) serviciile publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor, la solicitarea scrisă 
adresată acestora, atunci când 
datele cu caracter personal 
servesc îndeplinirii obligațiilor 
legale ce revin autorităților 
administrației publice locale.” 
 

 
Nemodificat 

 
 

 
 
 
4. La articolul I punctul 

12, litera b) a alineatului (6) al 
articolului 11 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

b) serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor, la solicitarea scrisă 
adresată acestora, de către 
autorităţile publice locale sau 
de către persoanele fizice şi 
juridice în condiţiile prevăzute 
de lege.   
 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 
Almăjanu - Grupul parlamentar PNL  
 

17.  13. Articolul 12 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 12. - (1) Începând cu 
vârsta de 14 ani, cetățenilor români 
li se eliberează acte de identitate. 
  
 
 

 
(2) În termen de 15 zile de la 

  
 
 

Nemodificat 
 
 

5. La articolul I punctul 
13, alineatul (2) al articolului 
12 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

(2) În termen de 15 zile de 
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împlinirea vârstei prevăzute la alin. 
(1), cetățenii români trebuie să 
solicite eliberarea actului de 
identitate. 
  
 
 
 
 
 

(3) În sensul prezentei 
ordonanțe de urgență, prin act de 
identitate se înțelege cartea de 
identitate, cartea electronică de 
identitate, cartea de identitate 
provizorie și buletinul de identitate, 
aflate în termen de valabilitate." 
 

la împlinirea vârstei prevăzute la 
alin. (1), cetăţenii români sunt 
obligaţi să solicite eliberarea 
actului de identitate. 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 
 

Nemodificat 
 

 

18.  14. Articolul 13 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 13. - (1) Actul de 
identitate face dovada identității, a 
cetățeniei române, a adresei de 
domiciliu și, după caz, a adresei de 
reședință. 
 (2) În condițiile Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei 
circulații a cetățenilor români în 
străinătate, cu modificările și 
completările ulterioare, cartea de 
identitate și cartea electronică de 
identitate constituie document de 
călătorie în statele membre ale 
Uniunii Europene. 
 

  
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. La articolul I punctul 
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 (3) Cartea electronică de 
identitate permite titularului 
autentificarea în sisteme 
informatice ale Ministerului 
Administrației și Internelor sau 
sisteme terțe, precum și utilizarea 
semnăturii electronice calificate, în 
condițiile Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică și ale 
prezentei ordonanțe de urgență. 
 

14, după alineatul (2) al 
articolului 13 se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 (21) Cartea de identitate 
şi cartea electronică de 
identitate permit titularului 
utilizarea acesteia ca şi card 
naţional de asigurări sociale de 
sănătate, în condiţiile Legii nr. 
95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale  prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
  

7. La articolul I punctul 
14, alineatul (3) al articolului 
13 se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 

 
(3) Cartea electronică de 

identitate permite titularului 
autentificarea în sisteme 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne sau sisteme 
informatice terţe ale 
administrației publice, stabilite 
prin hotărâre a Guvernului, 
precum şi utilizarea semnăturii 
electronice extinsă bazată pe 
certificat calificat, în condiţiile 

 
 
 
 
 
 
Pentru clarificare 
normei. 
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 (4) În cazul minorului căruia 
nu i s-a eliberat primul act de 
identitate, dovada identității se face 
cu certificatul de naștere. Dovada 
cetățeniei acestuia se face cu 
certificatul de naștere însoțit de 
actul de identitate sau pașaportul 
unuia dintre părinți.” 
 

Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică şi ale 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
 8. La articolul I punctul 
14, după alineatul (3) al 
articolului 13 se introduce un 
nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
  (31) Prin autentificare se 
înțelege procedura prin care se 
permite unei persoane ce 
posedă un anumit set de date 
create în acest scop să aibă 
acces la un sistem informatic. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 
și Comisia pentru administrație 

publică, amenajarea teritoriului și 
echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 

 
 
 
 
Este necesară 
definirea 
conceptului de 
autentificare 
pentru a se evita 
orice confuzie cu 
identificarea 
persoanei. 

19.  15. Articolul 14 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 14. - (1) Actul de 
identitate se eliberează de către 
serviciul public comunitar de 

 Nemodificat 
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evidență a persoanelor de la locul 
de domiciliu sau reședință a 
persoanei fizice, pe baza cererii 
acesteia sau a reprezentantului sau 
legal. 
 (2) Cetățenii români cu 
domiciliul în România aflați 
temporar în străinătate pot depune 
cerere pentru eliberarea actului de 
identitate: 
 a) la misiunile diplomatice 
sau oficiile consulare ale României 
din străinătate, în cazul în care, din 
motive obiective, nu se pot deplasa 
la serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor de la locul 
de domiciliu sau reședință, cu 
excepția cererii pentru eliberarea 
cărții de identitate provizorie; 
 b) la serviciile publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor, prin împuternicit, pe 
baza de procură specială 
autentificată la misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare 
ale României din țara respectivă, cu 
excepția cererii pentru eliberarea 
cărții electronice de identitate 
prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a). 
 (3) Primul act de identitate 
nu se eliberează pe bază de 
procură specială. 
 (4) În cazul minorului care la 
împlinirea vârstei de 14 ani se află, 
în condițiile legii, în centre 
specializate aflate sub autoritatea 
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serviciilor publice de asistență 
socială, actul de identitate se 
eliberează, prin grija acestor 
servicii, de către serviciile publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor din raza teritorială de 
competență. 
 (5) Minorul depune cererea 
pentru eliberarea actului de 
identitate, însoțit de unul dintre 
părinți sau, după caz, de 
reprezentantul său legal, de 
persoana desemnată din cadrul 
centrului specializat aflat sub 
autoritatea serviciului public de 
asistență socială sau de persoana 
căreia i-a fost încredințat în 
plasament. 
 (6) Pentru testarea și 
urmărirea funcționarii aplicațiilor 
informatice, pentru soluționarea 
unor cazuri deosebite, precum și 
pentru sprijinirea activității specifice 
a structurilor cu atribuții în 
domeniul ordinii publice și 
siguranței naționale, actele de 
identitate se eliberează și de către 
D.E.P.A.B.D., de către serviciile 
publice comunitare județene de 
evidență a persoanelor, respectiv al 
municipiului București.” 
 

20.  16. Articolul 15 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 15. – (1) Cererea 

  
 
 

Nemodificat 
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pentru eliberarea actului de 
identitate reprezintă un formular-
tip care conține datele cu caracter 
personal ale solicitantului și 
informațiile stabilite de lege pentru 
constituirea și actualizarea R.N.E.P. 
 
 
 
 
 (2) Cererea prevăzută la alin. 
(1) se semnează de solicitant în 
prezența lucrătorului serviciului 
public comunitar de evidență a 
persoanelor, al reprezentantului 
misiunii diplomatice sau al oficiului 
consular și trebuie să fie însoțită de 
documentele care, potrivit legii, fac 
dovada numelui de familie și a 
prenumelui, datei de naștere, stării 
civile, cetățeniei române, adresei 
de domiciliu și, după caz, adresei 
de reședință. 
  
 
 
 
 
 
 

(3) Cererile care privesc 
eliberarea unui nou act de 
identitate trebuie însoțite numai de 
documentele care, potrivit legii, fac 
dovada adresei de domiciliu și, 
după caz, a adresei de reședință, 

 
 
 
 
 
 

9. La articolul I punctul 
16, alineatul (2) al articolului 
15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(2) Cererea prevăzută la 
alin. (1) se semnează de solicitant 
în prezenţa lucrătorului serviciului 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, al reprezentantului 
misiunii diplomatice sau al oficiului 
consular şi trebuie să fie însoţită de 
documentele care, potrivit legii, fac 
dovada numelui de familie şi a 
prenumelui, datei de naştere, 
statutului civil, cetăţeniei 
române, adresei de domiciliu şi, 
după caz, adresei de reşedinţă. 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL  
 
 

Nemodificat 
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cu excepția situației în care: 
 
 
 
 

 a) au intervenit modificări ale 
datelor privind numele de familie si 
prenumele, data de naștere, 
starea civilă și cetățenia română, 
când se prezintă și documentele 
care atestă aceste modificări; 
  
 
 
 
 
 
 

b) solicitantul este titular al 
unei cărți de identitate provizorii 
sau al unui buletin de identitate, 
când se prezintă toate documentele 
prevăzute la alin. (2). 
 (4) În cazul pierderii, 
furtului, distrugerii sau al 
deteriorării actelor de identitate, 
solicitantul trebuie să prezinte un 
alt document oficial, cu fotografie 
de dată recentă, pentru certificarea 
identității. Atunci când persoana nu 
deține un astfel de document ori în 
situația în care se constată 
diferențe între fizionomia 
solicitantului și documentele 
prezentate sau informațiile din 
R.N.E.P., se solicită verificarea 

 
10. La articolul I punctul 

16, litera a) a alineatului (3) al 
articolului 15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

a) au intervenit modificări 
ale datelor privind numele de 
familie şi prenumele, data de 
naştere, statutul civil şi cetăţenia 
română, când se prezintă şi 
documentele care atestă aceste 
modificări; 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
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identității de către structura 
teritorială a poliției. 
 (5) Termenul de soluționare 
a cererilor pentru eliberarea unui 
act de identitate este de până la 30 
de zile de la data înregistrării cererii 
la serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor. În situații 
deosebite, termenul poate fi 
prelungit cu cel mult 15 zile de 
către șeful serviciului public 
comunitar de evidență a 
persoanelor.” 
 

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

21.  17. Articolul 16 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 16. - (1) Cartea de 
identitate se eliberează: 
 a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 18 ani; 
 b) cu valabilitate de 7 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 25 de ani; 
 c) cu valabilitate de 10 ani, 
după împlinirea vârstei de 25 de 
ani; 
 d) cu valabilitate nelimitată, 
după împlinirea vârstei de 55 de 
ani. 
 (2) De la data punerii în 
circulație a cărții electronice de 
identitate, cartea de identitate și 
cartea electronică de identitate se 
eliberează: 

   
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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 a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 18 ani; 
 
 
 
 
 b) cu valabilitate de 5 ani, 
după împlinirea vârstei de 18 ani.” 

Nemodificat 
 
 
 11. La articolul I punctul 
17, litera b) a alineatului (2) al 
articolului 16, se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 
 b) cu valabilitate de 10 
ani, după împlinirea vârstei de 
18 ani, cu excepţia cărţii 
electronice de identitate 
prevăzută la art. 17 alin. (6) lit. 
a), care se eliberează cu 
termen de valabilitate de 5 ani. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
 12. La articolul I punctul 
17, după alineatului (2) al 
articolului 16 se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul  cuprins: 
 (3) De la data punerii în 
circulaţie a cărţii electronice de 
identitate, cetăţenii români pot 
opta pentru eliberarea: 
a) unei cărţi de identitate; 
b) unei cărţi electronice de 
identitate, în una din variantele 
prevăzute la art. 17 alin. (6). 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 

 
 
 
 
 
Din motive 
tehnice, cărţile de 
identitate 
electronice care 
au un cip cu dublă 
interfaţă, pe care 
vor fi înscrise 
amprentele 
titularului, sunt 
valabile 5 ani. 
Acest tip de act de 
identitate se 
eliberează la 
solicitarea expresă 
a persoanei în 
cauză.  
În acest moment, 
funcţionalitatea 
acestui document 
poate fi garantată 
de către 
producător pentru 
5 ani. Din aceleaşi 
motive, în statele 
Uniunii Europene 
paşaportul 
electronic care are 
cip-ul introdus în  
pagina de 
policarbonat este 
eliberat cu o 
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 perioadă de 
valabilitate de 5 
ani (Suedia, 
Belgia, Olanda, 
Luxemburg, 
Estonia, Letonia, 
Finlanda, 
Portugalia). 
Pe de altă parte, 
se estimează că 
va fi emis un 
număr redus de 
acte de identitate 
de acest tip. 
Pentru asigurarea 
clarităţii normei 
este definită în 
mod expres 
posibilitatea 
cetăţeanului de a 
opta pentru una 
din noile cărţi de 
identitate. 
 

22.  18. Articolul 17 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 17. - (1) Cartea de 
identitate conține date în format 
tipărit sau în format inscripționat 
prin tehnologie laser, precum și 
elemente de particularizare și de 
siguranță. 
 
 
 

  13. La articolul I punctul 
18, alineatul (1) al articolului 
17 se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 
 Art. 17. - (1) Cartea de 
identitate conţine date în format 
tipărit sau în format inscripţionat 
prin tehnici speciale, date 
aferente cardului naţional de 
asigurări sociale de sănătate, 
stabilite la art. 331 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006, cu 

Măsură legislativă 
necesară punerii 
în circulaţie a 
cărţii electronice 
de identitate care 
să conţină datele 
aferente cardului 
naţional de 
asigurări sociale 
de sănătate 
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modificările şi completările 
ulterioare, înscrise în mediu de 
stocare, precum şi elemente de 
particularizare şi de siguranţă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 
 14. La articolul I punctul 
18, după alineatul (1) al 
articolului 17 se introduc trei 
noi alineate, alineatele (11) -
(13), cu următorul  cuprins: 
 (11) În mediul de stocare 
prevăzut la alin. (1), care 
asigură funcţionalitatea cărţii 
de identitate ca şi card naţional 
de asigurări sociale de 
sănătate, se înscriu exclusiv 
datele aferente cardului 
naţional de asigurări sociale de 
sănătate, stabilite la art.331 
alin.(1) din Legea nr. 95/2006, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 (12) Datele aferente 
cardului național de asigurări 
sociale de sănătate stabilite la 
art.331 alin.(1) și (2) din Legea 
nr. 95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, înscrise 
în mediul de stocare a cărții de 
identitate pot fi accesate și 
utilizate doar de persoanele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesară 
această precizare, 
întrucât mediul de 
stocare este 
introdus pe cartea 
de identitate 
nonelectronică 
numai în vederea 
înscrierii datelor 
aferente cardului 
naţional de 
asigurări sociale 
de sănătate. 

 
 

 
 
 
Măsură legislativă 
necesară punerii 
în circulaţie a 
cărţii electronice 
de identitate care 
să conţină datele 
aferente cardului 
naţional de 
asigurări sociale 
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 (2) Datele cu caracter 
personal înscrise în cartea de 
identitate sunt: 
 a) numele si prenumele 
titularului; 
 b) sexul; 
 c) cetățenia titularului; 
 d) data și locul nașterii 
titularului; 
 e) semnătura olografă a 
titularului; 
  
 
 
 

f) fotografia titularului; 
 
 
 
 
 
 

abilitate conform Legii 
nr.95/2006, cu modificările și 
completările ulterioare și 
actelor normative subsecvente 
acesteia. 
 
 (13) Datele biometrice nu 
pot fi accesate de persoanele 
prevăzute la alin.(12). 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
Nemodificat 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
15. La articolul I punctul 

18, litera f) a alineatului (2) al 
articolului 17 se modifică şi va 
avea următorul  cuprins: 

f) imaginea facială a 
titularului; 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 

de sănătate 
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 g) C.N.P.; 
 h) adresa de domiciliu a 
titularului. 
 (3) În cazul incapabililor și al 
persoanelor infirme sau analfabete, 
semnătura olografă a titularului 
poate lipsi din conținutul cărții de 
identitate. 
 
 
 
 
 (4) Cartea electronică de 
identitate este de tip smart card 
și conține date în format tipărit sau 
în format inscripționat prin 
tehnologie laser și în format 
electronic, precum și elemente de 
particularizare și de siguranță. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Datele cu caracter 
personal care se înscriu în cartea 
electronică de identitate sunt cele 
prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, 
după caz, a prevederilor alin. (3). 
În format electronic se înscriu: 

 
Nemodificat 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
 

 
 
 16. La articolul I punctul 
18, alineatul (4) al articolului 
17 se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 
 (4) Cartea electronică de 
identitate conţine date în format 
tipărit sau în format inscripţionat 
prin tehnici speciale, date în 
format electronic, date aferente 
cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate, stabilite la 
art. 331 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi elemente de particularizare şi de 
siguranţă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
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 a) datele din formatul tipărit, 
cu excepția semnăturii olografe a 
titularului; 
 b) prenumele părinților 
titularului; 
 
 
 
 

c) certificate digitale; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d) date biometrice ale 
titularului, constând în imaginea 
facială și imaginile impresiunilor 
papilare a două degete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 

17. La articolul I punctul 
18, litera c) a alineatului (5) al 
articolului 17 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 

c) certificate şi certificate 
calificate, astfel cum acestea 
sunt definite de Legea nr. 
455/2001; 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 
 
 18. La articolul I punctul 
18, după litera d) a alineatului 
(5) al articolului 17 se 
introduce o nouă literă, litera 
e), cu următorul  cuprins: 
 e) datele aferente 
cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate, stabilite la 
art. 331 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 
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 (6) La cererea solicitantului, 
cartea electronică de identitate se 
eliberează: 
 a) cu toate datele prevăzute 
la alin. (5); sau 
 b) cu datele prevăzute la 
alin. (5), cu excepția imaginii 
impresiunilor papilare.” 
 

teritoriului și echilibru ecologic 
 
 19. La articolul I punctul 
18, după alineatul (5) al 
articolului 17 se introduce un 
nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul  cuprins: 
 (51) Datele stabilite la 
art. 331 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
înscriu în cartea de identitate şi 
în cartea electronică de 
identitate, în mediu de stocare 
electronic, ulterior producerii 
acestora, în condiţiile prevăzute 
de lege. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

23.  19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 și 172, cu 
următorul cuprins: 
 „Art. 17¹. - (1) Certificatele 

 20. La articolul I punctul 
19, alineatul (1) al articolului 
171 se modifică şi va avea 
următorul  cuprins: 
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digitale se emit și se înscriu după 
cum urmează: 
 a) certificat digital, de 
Ministerul Administrației și 
Internelor; 
 b) certificat digital 
calificat, de un furnizor de servicii 
de certificare, acreditat în condițiile 
Legii nr. 455/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Pentru autentificarea în 
sistemele informatice ale 
Ministerului Administrației și 
Internelor, nivelul de aplicabilitate 

Art. 171. - (1) Certificatele 
şi certificatele calificate se emit 
şi se înscriu după cum urmează: 

a) certificatele, de către 
Ministerul Afacerilor Interne; 

 
b) certificatele calificate, 

de un furnizor de servicii de 
certificare, acreditat în condiţiile 
Legii nr. 455/2001. 

 
21. La articolul I punctul 

19, după alineatul (1) al 
articolului 171 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11) cu 
următorul  cuprins: 
 (11) Certificatul prevăzut 
la alin.(1) lit. a) poate fi utilizat 
numai în raport cu  sistemele 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne şi cu sisteme 
informatice terţe ale 
administraţiei publice stabilite 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 

 
22. La articolul I punctul 

19, alineatele (2) și (3) ale 
articolului 171 se modifică şi 
vor avea următorul  cuprins: 

 
(2) Pentru autentificarea în 

sistemele informatice ale 
Ministerului Afacerilor Interne, 
nivelul de aplicabilitate şi condiţiile 
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și condițiile de utilizare a 
certificatelor digitale prevăzute la 
alin. (1) lit. a) se stabilesc prin 
ordin al ministrului administrației 
și internelor, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 (3) Certificatul digital 
calificat se înscrie în cartea 
electronică de identitate ulterior 
producerii acesteia, la solicitarea 
titularului. Certificatul digital 
calificat se poate elibera doar 
persoanelor având capacitate 
deplină de exercițiu. 
 
 
 
 
 Art. 17². - (1) Imaginile 
impresiunilor papilare se colectează 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărții electronice de 
identitate sau, în cazul minorilor și 
al incapabililor, numai cu acordul 
expres al părinților sau, după caz, 
părintelui care exercită autoritatea 
părintească ori al reprezentantului 
legal. 
 
 
 
 
 (2) Datele biometrice se 
colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de identitate, în 

de utilizare a certificatelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 
(3) Certificatul calificat se 

înscrie în cartea electronică de 
identitate ulterior producerii 
acesteia, la solicitarea titularului. 
Certificatul calificat se poate elibera 
doar persoanelor având capacitate 
deplină de exerciţiu. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. La articolul I punctul 
19, alineatele (2), (4) și (5) ale  
articolului 172 se modifică şi 
vor avea următorul  cuprins: 

(2) Datele biometrice se 
colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de identitate 
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scopul verificării autenticității 
acesteia și identității titularului. 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Verificarea identității 
titularului cărții electronice de 
identitate se stabilește prin 
compararea directă a datelor 
biometrice preluate de la titularul 
acesteia, cu ocazia verificării, și a 
datelor înscrise în cartea electronică 
de identitate. 

(4) După personalizarea 
cărții electronice de identitate, 
respectiv a cărții de identitate și 
transmiterea acestora la autoritatea 
competentă să le elibereze, toate 
datele stocate în bazele de date de 
producție se șterg prin procedură 
automată. 
 
 (5) Imaginile impresiunilor 
papilare colectate cu ocazia 
depunerii cererii de eliberare a 
cărții electronice de identitate se 
șterg prin procedură automată 
imediat după personalizarea 
cărții electronice de identitate. 
  
 
 

numai în scopul verificării 
autenticităţii acesteia şi identităţii 
titularului. 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 
 

Nemodificat  
 
 

 
 
 
 
 
(4) După personalizarea 

cărții electronice de identitate, 
respectiv a cărții de identitate şi 
transmiterea acestora la 
autoritatea competentă să le 
elibereze, toate datele stocate în 
bazele de date de producţie se 
şterg imediat prin procedură 
automată şi ireversibilă. 

(5) Imaginile impresiunilor 
papilare colectate pentru 
eliberarea cărţii electronice de 
identitate şi stocate în Sistemul 
naţional informatic de evidenţă 
a persoanelor se şterg prin 
procedură automată imediat după 
ridicarea cărţii electronice de 
identitate sau, dacă nu a fost 
ridicată, cel târziu la împlinirea 
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(6) Procedurile de preluare a 
datelor biometrice pentru emiterea 
cărții electronice de identitate se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.” 

unui termen de 3 luni de la data 
programată pentru eliberarea 
acesteia. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
24. La articolul I punctul 

19, după alineatul (5) al 
articolului 172 se introduce un 
nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul  cuprins: 

(51) Procedurile de 
ştergere prevăzute la alin. (4) 
şi (5) asigură imposibilitatea 
recuperării parțiale sau totale a 
datelor șterse. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
25. La articolul I punctul 

19, alineatul (6) al articolului 
172 se modifică şi va avea 
următorul  cuprins: 

(6) Procedurile de 
colectare a datelor biometrice 
pentru emiterea cărții electronice 
de identitate, precum și 
procedurile de ștergere a 
datelor prevăzute la alin. (4) și 
(5) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Afacerilor Interne. 



 
 

 37

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

24.  20. Articolul 19 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 19. - (1) Serviciile 
publice comunitare de evidență a 
persoanelor eliberează un nou act 
de identitate în următoarele cazuri: 
 a) la expirarea termenului de 
valabilitate a actului de identitate 
care urmează a fi preschimbat; 
 b) dacă s-a modificat numele 
sau prenumele titularului, data ori 
locul nașterii, iar în cazul titularului 
unei cărți electronice de identitate, 
și prenumele părinților; 
 c) în cazul schimbării 
domiciliului; 
 d) în cazul schimbării 
denumirii sau rangului 
localităților și străzilor, al 
renumerotării imobilelor sau 
rearondării acestora, al înființării 
localităților sau străzilor; 
 e) în cazul atribuirii unui nou 
C.N.P.; 
 f) în cazul deteriorării actului 
de identitate; 
 g) în cazul pierderii, furtului 
sau distrugerii actului de identitate; 
  
 
 

  
 
 

Nemodificat 
 

 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

26. La articolul I punctul 
20, litera h) a alineatului (1) al 
articolului 19 se modifică şi va 
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h) când fotografia din actul 

de identitate nu mai corespunde cu 
fizionomia titularului; 

 
 
 
 
 
 
 

 i) în cazul schimbării sexului; 
 j) în cazul anulării; 
 k) pentru preschimbarea 
actelor de identitate care nu se mai 
emit, dar sunt valabile. 
 (2) Titularul sau 
reprezentantul legal al acestuia 
este obligat să solicite eliberarea 
unui nou act de identitate, în 
condițiile art. 15 și 16, după cum 
urmează: 
 a) cu cel mult 180 de zile 
înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a actului 
de identitate, dar nu mai puțin de 
15 zile, în situația prevăzută la alin. 
(1) lit.a); 
 b) în termen de 15 zile de la 
producerea uneia dintre situațiile 
prevăzute la alin. (1) lit. b) -j); 
 c) oricând, în situația 
prevăzută la alin. (1) lit. k). 
 (3) Actul de identitate valabil 
rămâne în posesia titularului până 
la data înmânării noului document.” 

avea următorul  cuprins: 
h) când imaginea facială 

din actul de identitate nu mai 
corespunde cu fizionomia 
titularului; 

 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 
 

Nemodificat 
Nemodificat 
Nemodificat 

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 



 
 

 39

 

25.  21. Articolul 20 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 20. - (1) Cartea de 
identitate provizorie se eliberează 
în următoarele cazuri: 
 a) când solicitantul nu 
prezintă toate documentele 
necesare pentru eliberarea cărții de 
identitate sau a cărții electronice de 
identitate; 
 b) când, temporar, nu se 
poate realiza procedura preluării 
datelor biometrice; 
 c) în cazul cetățenilor români 
cu domiciliul în străinătate, care 
locuiesc temporar în România; 
 
 
 
 
 d) când se solicită eliberarea 
unei cărți electronice de identitate 
sau a unei cărți de identitate, în 
unul din cazurile prevăzute la art. 
19 alin. (1) lit. a), b), e)-j). 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Termenul de valabilitate 

  
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 
 

 27. La articolul I punctul 
21, litera d) a alineatului (1) al 
articolului 20, se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 
 d) când se solicită eliberarea 
unei cărţi electronice de identitate 
sau a unei cărţi de identitate, în 
unul din cazurile prevăzute la art. 
19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), 
h), i) şi j), la cererea 
cetăţeanului. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
normei este 
necesară 
precizarea că, în 
cazurile 
reglementate, 
cartea de 
identitate 
provizorie nu se 
eliberează în mod 
obligatoriu, ci 
numai la cererea 
cetăţeanului. 
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a cărții de identitate provizorie este 
diferențiat după cum urmează: 
 a) de la o luna la un an, 
pentru situațiile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-c); 
 b) 45 de zile, pentru situația 
prevăzută la alin. (1) lit.d). 
 (3) Prevederile art. 15 și 16 
se aplică în mod corespunzător. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 
26.  22. Articolul 21 se abrogă.  Nemodificat 

 
 

 

27.  23. La articolul 24, 
alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 „Art. 24. - (1) Persoana care 
a găsit sau a intrat în mod fortuit în 
posesia unui act de identitate, 
indiferent cine este titularul 
acestuia, este obligată să îl depună 
ori să îl trimită, în termen de 24 de 
ore, la cel mai apropiat serviciu 
public comunitar de evidență a 
persoanelor sau la cea mai 
apropiată unitate de poliție.” 
 

 Nemodificat 
 

 

 

28.  24. La articolul 27, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
 „(4) În situația în care 
părinții minorului aflat, în condițiile 
legii, în centre specializate aflate 
sub autoritatea serviciilor publice 
de asistență socială nu sunt 

 Nemodificat 
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cunoscuți sau nu pot fi identificați, 
domiciliul minorului este la adresa 
centrului respectiv.” 
 

29.  25. Articolul 28 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 28. - (1) Dovada 
adresei de domiciliu se poate face 
cu: 
 a) acte încheiate în condițiile 
de validitate prevăzute de legislația 
română în vigoare, privind titlul 
locativ; 
 b) declarația scrisă a 
găzduitorului, persoană fizică sau 
persoană juridică, de primire în 
spațiu, însoțită de unul dintre 
documentele prevăzute la lit. a) 
sau, după caz, la lit. d); 
 c) declarația pe propria 
răspundere a solicitantului, însoțită 
de nota de verificare a polițistului 
de ordine publică, prin care se 
certifică existența unui imobil cu 
destinație de locuință și faptul că 
solicitantul locuiește efectiv la 
adresa declarată, pentru persoana 
fizică ce nu poate prezenta 
documentele prevăzute la lit. a) și 
b); 
 d) documentul eliberat de 
autoritatea administrației publice 
locale, din care să rezulte că 
solicitantul sau, după caz, 
găzduitorul acestuia figurează 

 Nemodificat 
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înscris în Registrul agricol, cu imobil 
cu destinație de locuință; 
 e) actul de identitate al unuia 
dintre părinți sau al 
reprezentantului său legal ori actul 
de încredințare, însoțit, după caz, 
de unul din actele prevăzute la lit. 
a)-d), în cazul minorilor care 
solicită eliberarea unui act de 
identitate. 
 (2) Declarația de primire în 
spațiu a găzduitorului prevăzută la 
alin. (1) lit. b) poate fi dată în fața 
lucrătorului din cadrul serviciului 
public comunitar de evidență a 
persoanelor, a polițistului de 
siguranță publică, a notarului public 
ori a funcționarului misiunii 
diplomatice sau oficiului consular al 
României. 
 (3) În cazul minorului și al 
persoanei puse sub interdicție, 
declarația pe propria răspundere 
prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă și 
se semnează de către părintele sau, 
după caz, părinții care exercită 
autoritatea părintească sau de 
către reprezentanții lor legali.” 
 

30.  26. Articolul 29 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 29. - (1) Serviciul public 
comunitar de evidență a 
persoanelor pe raza căruia se află 
ultimul domiciliu înscris în actul de 

 Nemodificat 
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identitate al solicitantului este 
obligat să comunice la cererea 
cetățenilor români, în termen de 10 
zile, datele referitoare la domiciliile 
avute de către persoana respectivă 
în România și orice mențiune 
privind starea civilă, aflate în 
evidența acestuia, începând cu data 
de 1 ianuarie 2000. 
 (2) Pentru datele prevăzute 
la alin. (1), referitoare la perioada 
anterioară anului 2000, termenul 
de comunicare este de maximum 
20 de zile.” 
 

31.  27. Articolul 31 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 31. - (1) Mențiunea 
privind stabilirea reședinței se 
înscrie la cererea persoanei fizice 
care locuiește mai mult de 15 zile la 
adresa la care are locuința 
secundară. 
 (2) Mențiunea privind 
stabilirea reședinței se acordă 
pentru perioada solicitată, care nu 
poate fi mai mare de un an, și are 
valabilitate pe timpul cât persoana 
locuiește în mod efectiv la adresa 
declarată ca reședință. La expirarea 
acestui termen, persoana poate 
solicita înscrierea unei noi mențiuni 
privind stabilirea reședinței.” 
 

 Nemodificat 
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32.  28. La articolul 32 
alineatul (2), partea 
introductivă se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 „(2) De la obligația 
prevăzută la alin. (1), de a 
depune unul din documentele 
prevăzute la art. 28, sunt 
exceptate:” 

 28. La articolul I punctul 
28, partea introductivă a 
alineatului (2) al articolului 32 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 

(2) De la obligaţia de a 
solicita înscrierea în actul de 
identitate a reşedinţei sunt 
exceptate: 
 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL 
 

 

33.  29. Articolul 33 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 33. - Mențiunea privind 
reședința se înscrie pe un 
document, denumit dovada de 
reședință, care va însoți cartea de 
identitate sau cartea electronică de 
identitate, ori direct pe cartea de 
identitate provizorie.” 
 

  29. La articolul I punctul 
29, articolului 33 se modifică și 
va avea următorul  cuprins: 
 „Art. 33 - Menţiunea privind 
reşedinţa se înscrie pe un 
document, denumit dovada de 
reşedinţă, care va însoţi cartea de 
identitate, cartea electronică de 
identitate şi cartea de identitate 
provizorie.” 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Noul text 
completează 
textul iniţial 
potrivit căruia 
dovada de 
reşedinţă nu se 
eliberează şi în 
cazul cetăţenilor 
ce deţin cărţi 
provizorii de 
identitate. 
 

34.  30. La articolul 41, 
alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 „(2) Pentru eliberarea actelor 
de identitate persoanelor reținute, 
arestate sau care execută o 

 Nemodificat 
 

 

 



 
 

 45

pedeapsă privativă de libertate în 
temeiul unei hotărâri judecătorești 
de condamnare, care nu posedă 
asemenea documente și care nu 
dispun de mijloace financiare, 
precum și persoanelor cu handicap 
și celor fără venituri, șeful 
serviciului public comunitar de 
evidență a persoanelor poate 
acorda scutire de la plata 
cheltuielilor de producere și 
eliberare a actelor de identitate.” 

35.  31. La articolul 43, literele 
a)-c) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 „a) nerespectarea 
dispozițiilor art. 14 alin. (4), art. 23 
alin. (1), art. 24 și art. 38 alin. (4), 
cu amendă de la 25 lei la 50 lei; 
 b) nerespectarea dispozițiilor 
art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), 
art. 19 alin. (2), art. 39 și 40, cu 
amendă de la 40 lei la 80 lei; 
 c) nerespectarea dispozițiilor 
art. 25, art. 34 alin. (2) și art. 36, 
cu amendă de la 75 lei la 150 lei.” 
 

 Nemodificat 
 

 

 

36.  32. Articolul 44 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 44. - Constatarea 
contravențiilor prevăzute la art. 43 
lit. a)-c) și aplicarea sancțiunii 
contravenționale se fac de către 
persoane împuternicite din cadrul 
serviciilor publice comunitare de 

 Nemodificat 
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evidență a persoanelor și de către 
polițiști.” 
 

37.  33. Articolul 48 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 48. - Forma și 
conținutul actelor de identitate, ale 
dovezii de reședință și ale cărții de 
imobil se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

 Nemodificat 
 

 

 

38.  34. Articolul 49 se abrogă.  Nemodificat 
 

 

39.  35.Articolul 50 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 50. - (1) Resursele 
financiare pentru asigurarea 
materialelor necesare producerii 
documentelor prevăzute la art. 3 
alin. (1) se prevăd de Ministerul 
Administrației și Internelor, anual, 
în mod distinct, în bugetul de 
venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D., 
cu excepția situației când prin lege 
se dispune altfel. 
 (2) Resursele financiare 
necesare achiziționării 
echipamentelor de calcul și 
programelor software licențiate, 
utilizate pentru producerea cărților 
de identitate și a cărților de 
alegator, precum și pentru 
încheierea și derularea contractelor 
de service la aceste echipamente, 

 Nemodificat 
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se prevăd de Ministerul 
Administrației și Internelor, anual, 
în mod distinct, în bugetul de 
venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D., 
cu excepția situației când prin lege 
se dispune altfel. 
 (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu 
materialele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor legale se realizează, prin 
grija Ministerului Administrației și 
Internelor, din producția internă și 
din import, cu excepția situației 
când prin lege se dispune altfel.” 

40.  Art. II. - Dispozițiile art. 20 
alin. (1) lit. d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, astfel cum au fost 
modificate prin prezenta ordonanță 
de urgență, se aplică numai cărților 
de identitate eliberate potrivit art. 1 
alin. (2) din Ordonanța Guvernului 
nr. 69/2002 privind regimul juridic 
al cărții electronice de identitate, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta ordonanță 
de urgență. 
 

  30. Articolul II se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
       „Art. II. - Dispoziţiile art. 20 
alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, 
republicată, astfel cum au fost 
modificate prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se aplică numai cărţilor 
de identitate şi cărţilor 
electronice de identitate 
eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 
privind regimul juridic al cărţii 
electronice de identitate, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 

Reformularea se 
impune pentru 
asigurarea 
clarităţii normei. 
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41.  Art. III. - Articolul 61 din 
Legea nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români 
în străinătate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 61. - (1) Pentru 
scopurile prezentei legi, cartea de 
identitate și cartea electronică de 
identitate valabile constituie 
document de călătorie pe baza 
căruia cetățenii români pot calatori 
în statele membre ale Uniunii 
Europene. 
 (2) Regimul juridic al cărții 
de identitate și al cărții electronice 
de identitate este cel prevăzut de 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 97/2005 privind evidența, 
domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, 
republicată, cu excepția situațiilor 
în care prezenta ordonanță de 
urgență dispune altfel.” 
 

 Nemodificat 
 

 

42.  Art. IV. - După articolul 41 
din Ordonanța de urgența a 
Guvernului nr. 102/2005 privind 
libera circulație pe teritoriul 
României a cetățenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, 

 Nemodificat 
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Spațiului Economic European și a 
cetățenilor Confederației Elvețiene, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 774 din 2 
noiembrie 2011, se introduc patru 
noi articole, articolele 411-414, cu 
următorul cuprins: 
 „Art. 411. - (1) De la data 
stabilită prin hotărâre a Guvernului 
pentru punerea în circulație a cărții 
electronice de identitate, cetățenii 
statelor membre ale Uniunii 
Europene și membrii de familie ai 
acestora pot solicita eliberarea: 
a) unei cărți de rezidență; 
b) unei cărți electronice de 
rezidență. 
 
 
 
 
 
 (2) Cartea de rezidență 
conține date în format tipărit, 
precum și elemente de 
particularizare și de siguranță. 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Datele cu caracter 
personal înscrise în cartea de 
rezidență sunt: 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31. La articolul IV, 

alineatele (2)  şi (5) ale 
articolului 411 se modifică și 
vor avea următorul  cuprins: 

(2) Cartea de rezidenţă 
conține date în format tipărit sau 
în format inscripţionat prin 
tehnici speciale, precum și 
elemente de particularizare și de 
siguranță. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
principiului 
neutralității 
tehnologice. 
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a) numele și prenumele titularului; 
b) sexul; 
c) cetățenia titularului; 
d) data și locul nașterii titularului; 
e) semnătura olografă a titularului; 
f) fotografia titularului; 
g) C.N.P.; 
h) adresa din România. 
 (4) În cazul incapabililor și al 
persoanelor infirme sau analfabete, 
semnătura olografă a titularului 
poate lipsi din conținutul cărții de 
rezidență. 
 (5) Cartea electronică de 
rezidență este de tip smart card 
și conține date în format tipărit și în 
format electronic, precum și 
elemente de particularizare și de 
siguranță. 
 
 
 
 (6) Datele cu caracter 
personal care se înscriu în cartea 
electronică de rezidență sunt cele 
prevăzute la alin. (3), cu aplicarea, 
după caz, a alin. (4). În format 
electronic se înscriu: 
 a) datele din formatul tipărit, 
cu excepția semnăturii olografe a 
titularului; 
 b) prenumele părinților 
titularului; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
  
 (5) Cartea electronică de 
rezidență conține date în format 
tipărit și în format electronic, 
precum și elemente de 
particularizare și de siguranță. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat 
 

32. La articolul IV, litera 
c) a alineatului (6) al articolului 
411 se modifică și va avea 
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 c) certificate digitale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) date biometrice ale 
titularului, constând în imaginea 
facială și imaginile impresiunilor 
papilare a două degete. 
 (7) La cererea solicitantului, 
cartea electronică de rezidență se 
eliberează: 
a) cu toate datele prevăzute la alin. 
(6); sau 
b) cu datele prevăzute la alin. (6), 
cu excepția imaginii impresiunilor 
papilare. 
 (8) Cartea electronică de 
rezidență se eliberează numai 
solicitanților care au împlinit vârsta 
de 14 ani. 
 
 
 

(9) Forma și conținutul cărții 
de rezidență și ale cărții electronice 
de rezidență se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, astfel cum 
se prevede la art. 40 alin. (1). 
 
 

următorul  cuprins: 
c) certificate şi certificate 

calificate, astfel cum acestea 
sunt definite de Legea nr. 
455/2001; 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
  
 

33. La articolul IV, 
alineatul (9) al articolului 411 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 

(9) Forma și conținutul cărții 
de rezidență și ale cărții electronice 
de rezidență, inclusiv elementele 
de particularizare și de 
siguranță prevăzute la alin.(2) 
și alin.(5) se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la 
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 Art. 412. - (1) Certificatele 
digitale se emit și se înscriu după 
cum urmează: 
 a) certificat digital, de 
Ministerul Administrației și 
Internelor; 
 b) certificat digital 
calificat, de un furnizor de servicii 
de certificare, acreditat în condițiile 
Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică. 
 (2) Pentru autentificarea în 
sistemele informatice ale 
Ministerului Administrației și 
Internelor, nivelul de aplicabilitate  
și condițiile de utilizare a 
certificatelor digitale prevăzute la 
alin. (1) lit. a) se stabilesc prin 
ordin al ministrului administrației și 
internelor, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 (3) Certificatul digital 
calificat se înscrie în cartea 
electronică de rezidență ulterior 
producerii acesteia, la solicitarea 

propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
34. La articolul IV, 

articolul 412 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 

Art. 412. - Certificatele şi 
certificatele calificate se emit şi 
se înscriu după cum urmează: 

a) certificatele, de către 
Ministerul Afacerilor Interne; 

 
b) certificatele calificate, 

de un furnizor de servicii de 
certificare, acreditat în condiţiile 
Legii nr. 455/2001. 

 
(2) Pentru autentificarea în 

sistemele informatice ale 
Ministerului Afacerilor Interne, 
nivelul de aplicabilitate şi condiţiile 
de utilizare a certificatelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 
(3) Certificatul calificat se 

înscrie în cartea electronică de 
rezidenţă ulterior producerii 
acesteia, la solicitarea titularului. 
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titularului. Certificatul digital 
calificat se poate elibera doar 
persoanelor având capacitate 
deplină de exercițiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 413. - (1) Imaginile 
impresiunilor papilare se colectează 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărții electronice de 
rezidență sau, în cazul minorilor și 
al incapabililor, numai cu acordul 
expres al părinților sau, după caz, 
al părintelui care exercită 
autoritatea părintească ori al 
reprezentantului legal. 

(2) Datele biometrice se 
colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de rezidență în 
scopul verificării autenticității 
acesteia și identității titularului. 
 
 
 (3) Verificarea identității 
titularului cărții electronice de 
rezidență se stabilește prin 
compararea directă a datelor 
biometrice preluate de la titularul 

Certificatul calificat se poate 
elibera doar persoanelor având 
capacitate deplină de exerciţiu. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
 

35. La articolul IV, 
alineatele (2), (4) și (5) ale 
articolului 413 se modifică și 
vor avea următorul  cuprins: 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Datele biometrice se 

colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de rezidenţă 
numai în scopul verificării 
autenticităţii acesteia şi identităţii 
titularului. 

 
Nemodificat 
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acesteia, cu ocazia verificării, și a 
datelor înscrise în cartea electronică 
de rezidență. 
 (4) După personalizarea 
cărții electronice de rezidență, 
respectiv a cărții de rezidență și 
transmiterea acestora la autoritatea 
competentă să le elibereze, toate 
datele stocate în bazele de date de 
producție se șterg prin procedură 
automată. 
 
 
 (5) Imaginile impresiunilor 
papilare colectate cu ocazia 
depunerii cererii de eliberare a 
cărții electronice de rezidență se 
șterg prin procedură automată 
imediat după personalizarea cărții 
electronice de rezidență. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (4) După personalizarea 
cărții electronice de rezidenţă, 
respectiv a cărții de rezidenţă și 
transmiterea acestora la 
autoritatea competentă să le 
elibereze toate datele stocate în 
bazele de date de producţie în 
scopul producerii acestora se șterg 
imediat prin procedură automată şi 
ireversibilă. 

 (5) Imaginile impresiunilor 
papilare colectate pentru 
eliberarea cărţii electronice de 
rezidenţă şi stocate în Sistemul 
naţional informatic de evidenţă 
a persoanelor se şterg prin 
procedură automată imediat după 
ridicarea cărţii electronice de 
rezidenţă sau, dacă nu a fost 
ridicată, cel târziu la împlinirea 
unui termen de 3 luni de la data 
programată pentru eliberarea 
acesteia. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
36. La articolul IV, după 

alineatul (5) al articolului 413 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul  
cuprins: 
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 (6) Procedurile de preluare a 
datelor biometrice pentru emiterea 
cărții electronice de rezidență se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 414. – Cărțile de 
rezidență și cărțile electronice de 
rezidență eliberate de la data 
prevăzută la art. 411 sunt valabile 
după cum urmează: 
 a) până la 5 ani de la data 
emiterii; sau 
 b) 5 ani de la data emiterii, 

(51) Procedurile de 
ştergere prevăzute la alin. (4) 
şi (5) asigură imposibilitatea 
recuperării parțiale sau totale a 
datelor șterse. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
37. La articolul IV, 

alineatul (6) al articolului 413 
se modifică şi va avea 
următorul  cuprins: 

(6) Procedurile de 
colectare a datelor biometrice 
pentru emiterea cărții electronice 
de rezidenţă, precum și 
procedurile de ștergere a 
datelor prevăzute la alin.(4) și 
(5) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
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în cazul celor care atestă dreptul de 
rezidență permanentă, eliberate 
persoanelor cu vârsta până la 14 
ani; sau 
 c) de 10 ani de la data 
emiterii, în cazul celor 
prevăzute la lit. b) eliberate 
persoanelor cu vârsta peste 14 
ani.” 

43.  Art. V. - Ordonanța 
Guvernului nr. 69/2002 privind 
regimul juridic al cărții electronice 
de identitate, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 
2004, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

44.  1. Titlul se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 „ORDONANȚĂ privind unele 
măsuri pentru operaționalizarea 
sistemului informatic de emitere și 
punere în circulație a documentelor 
electronice de identitate și 
rezidență” 
 

 Nemodificat  

45.  2. Articolul 1 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
 
 „Art. 1. - (1) Până la data de 
30 iunie 2013 se va realiza o 
platformă-pilot pentru constituirea 
sistemului informatic de emitere a 

  38. La articolul V punctul 
2, alineatul (1) al articolului 1 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 
 Art. 1. - (1) Până la data de 
31 martie 2014 se va realiza o 
platformă-pilot pentru constituirea 
sistemului informatic de emitere a 

 
 
 
 
Introducerea 
funcţionalităţii de 
card naţional de 
asigurări sociale 
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cărții electronice de identitate și 
punerea în circulație a cărții 
electronice de identitate și a cărții 
electronice de rezidență. 
 
 
 
 
 
 
 (2) De la data emiterii 
documentelor prevăzute la alin. (1) 
se eliberează cărți de identitate și 
cărți de rezidență identice ca 
format cu cartea electronică de 
identitate și cartea electronică de 
rezidență. 
 

cărţii electronice de identitate şi 
punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate şi a cărţii 
electronice de rezidenţă. 
 
Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 
 
 

Nemodificat 
 

de sănătate, 
impune cu 
necesitate 
configurarea 
sistemului şi 
proiectarea 
fluxurilor tehnice, 
astfel încât 
termenul stabilit 
trebuie 
reconsiderat. 
 
 
 
 
 
 

46.  3. Articolele 2, 5 și 6 se 
abrogă. 
 

 Nemodificat 
 

 

47.  4. Articolul 7 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 7. - Ministerul 
Administrației și Internelor și 
Ministerul Afacerilor Externe, prin 
structurile implicate, și Compania 
Națională «Imprimeria Națională» - 
S.A., denumită în continuare 
Imprimeria Națională, sunt 
responsabile pentru punerea în 
circulație a documentelor prevăzute 
la art. 1.” 

 Nemodificat 
 

 

48.  5. Articolul 8 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 

  39. La articolul V punctul 
5, articolul 8 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 

Noul text 
corectează textul 
iniţial care nu 
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 „Art. 8. - (1) Producerea 
cărților electronice de identitate, a 
cărților de identitate, a cărților de 
alegător aferente acestora, a 
dovezilor de reședință, a cărților 
electronice de rezidență și a cărților 
de rezidență se realizează, 
centralizat, de către Imprimeria 
Națională. 
 
 (2) Personalizarea 
documentelor prevăzute la alin. (1), 
cu excepția dovezii de reședință, se 
realizează, centralizat, în Centrul 
Național Unic de Personalizare a 
Pașapoartelor Electronice, denumit 
în continuare C.N.U.P.P.E., 
organizat în cadrul Direcției 
Generale de Pașapoarte din 
subordinea Ministerului 
Administrației și Internelor. 
 (3) Ministerul Administrației 
și Internelor, prin Direcția pentru 
Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date, 
denumită în continuare 
D.E.P.A.B.D., și Inspectoratul 
General pentru Imigrări, denumit în 
continuare Inspectoratul, asigură 
coordonarea din punct de vedere 
tehnic și metodologic a structurilor 
aflate în subordine/coordonare, 
potrivit legii, pentru toate 
activitățile referitoare la punerea în 
circulație a cărții electronice de 

 Art. 8. – (1) Producerea 
cărţilor electronice de identitate, a 
cărţilor de identitate, a  cărţilor de 
alegător aferente acestora, a 
cărţilor de identitate provizorii, 
a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor 
de rezidenţă se realizează, 
centralizat, de către Imprimeria 
Naţională. 
 (2) Personalizarea 
documentelor prevăzute la alin. 
(1), cu excepţia cărţii de 
identitate provizorii şi a dovezii 
de reşedinţă, se realizează, 
centralizat, în Centrul Naţional Unic 
de Personalizare a Paşapoartelor 
Electronice, denumit în continuare 
C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul 
Direcţiei Generale de Paşapoarte 
din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne.  

 (3) Ministerul Afacerilor 
Interne, prin Direcția pentru 
Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date, 
denumită în continuare 
D.E.P.A.B.D., și Inspectoratul 
General pentru Imigrări, denumit în 
continuare Inspectoratul, asigură 
coordonarea din punct de vedere 
tehnic și metodologic a structurilor 
aflate în subordine/coordonare, 
potrivit legii, pentru toate 
activitățile referitoare la punerea în 
circulație a cărții electronice de 

reglementa 
producerea 
cărţilor de 
identitate 
provizorii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea este 
necesară pentru 
asigurarea 
clarităţii normei. 
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identitate, cărții de identitate, cărții 
electronice de rezidență și a cărții 
de rezidență. 
 (4) Imprimeria Națională 
asigură distribuirea cărților 
electronice de identitate, a cărților 
de identitate, a cărților de alegător 
aferente acestora, a cărților 
electronice de rezidență și a cărților 
de rezidență, în vederea eliberării 
către solicitanți, în condițiile 
stabilite prin protocoale încheiate 
cu D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul. 

(5) În funcție de opțiunea 
solicitanților, cărțile electronice 
de identitate, cărțile de 
identitate, cărțile de alegator 
aferente acestora, cărțile 
electronice de rezidență și 
cărțile de rezidență se pot 
expedia prin servicii de curierat 
la domiciliul solicitanților, în 
condițiile în care aceștia 
suportă cheltuielile de 
expediție.” 
 

identitate, cărții de identitate, 
cărţii de identitate provizorii, 
dovezii de reşedinţă, cărții 
electronice de rezidență și a cărții 
de rezidență. 
 (4) Imprimeria Naţională 
asigură distribuirea la serviciile 
publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor,  respectiv la 
structurile teritoriale pentru 
imigrări, a cărţilor electronice de 
identitate, a cărţilor de identitate, a 
cărţilor de alegător aferente 
acestora, a cărţilor electronice de 
rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, 
în vederea eliberării către 
solicitanţi, în condiţiile stabilite prin 
protocoale încheiate cu 
D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul. 
 
Autori: Ion-Marcel Ciolacu, Simona 
Bucura-Oprescu și Radu Babuș - 
Grupul parlamentar PSD și Marin 

Almăjanu - Grupul parlamentar PNL  
 

 
 
 
 
 

49.  6. După articolul 8 se 
introduc patru noi articole, 
articolele 81-84, cu următorul 
cuprins: 
 „Art. 81. - (1) Imprimeria 
Națională este abilitată să 
achiziționeze și să pună la dispoziția 
D.E.P.A.B.D., Inspectoratului, 
structurilor din 
subordinea/coordonarea acestora, a 

 40. La articolul V punctul 
6, alineatul (1) al articolului 81 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 

Art. 81. – (1) Imprimeria 
Naţională este abilitată să 
achiziţioneze şi să pună la 
dispoziţia D.E.P.A.B.D., 
Inspectoratului, structurilor din 
subordinea/ coordonarea acestora, 

 
 
 
 
Termenul corect 
este „software”. 
Reformularea este 
necesară pentru 
asigurarea 
clarităţii normei 
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celorlalte structuri ale Ministerului 
Administrației și Internelor 
responsabile, precum și a 
Ministerului Afacerilor Externe 
echipamentele și produsele soft 
necesare pentru punerea în 
circulație și personalizarea cărților 
electronice de identitate, a cărților 
de identitate, a cărților de alegator 
aferente acestora, a dovezilor de 
reședință, a cărților electronice de 
rezidență și a cărților de rezidență. 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Echipamentele prevăzute 
la alin. (1) pot fi trecute în 
patrimoniul autorităților care le 
utilizează, prin acordul părților, cu 
titlu gratuit. 
 Art. 82. - Imprimeria 
Națională asigură materialele 
consumabile, comunicațiile și 
serviciile necesare funcționării 
neîntrerupte a întregului sistem de 
emitere, gestionare și eliberare a 
documentelor prevăzute la art. 8 
alin. (1). 
 
 
 
 Art. 83. - (1) Condițiile 

a celorlalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne responsabile, 
precum şi a Ministerului Afacerilor 
Externe, echipamentele şi 
produsele software necesare 
pentru punerea în circulaţie şi 
personalizarea cărţilor electronice 
de identitate, a cărţilor de 
identitate, a cărţilor de alegător 
aferente acestora, a cărţilor de 
identitate provizorii, a dovezilor 
de reşedinţă, a cărţilor electronice 
de rezidenţă şi a cărţilor de 
rezidenţă. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

41. La articolul V punctul 
6, articolul 83 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 

Art. 83. - (1) Condițiile 
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tehnice, precum și aspectele 
procedurale și legale privind accesul 
operatorilor de date cu caracter 
personal la conținutul cipului cărții 
electronice de identitate și al cărții 
electronice de rezidență se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
 

(2) Datele cu caracter 
personal, inclusiv datele biometrice 
înscrise în cipul cărții electronice de 
identitate și cipul cărții electronice 
de rezidență sunt protejate prin 
utilizarea unei infrastructuri de chei 
publice și a unor mecanisme de 
acces standardizate ICAO. 
 
 
 
 
 
 

Art. 84. - (1) Autoritățile 
administrației publice locale în 
subordinea cărora funcționează 
serviciile publice comunitare de 
evidență a persoanelor sunt 
obligate să asigure spațiul, 
condițiile de electroalimentare, 
climatizare, birotică, asistență 
tehnică materială și consumabilele 
necesare funcționarii și întreținerii 
sistemului informatic și de 
comunicații necesar desfășurării 
activității de evidență a 

tehnice, precum și aspectele 
procedurale și legale privind 
accesul operatorilor de date cu 
caracter personal la datele 
înscrise în format electronic în 
cartea electronică de identitate 
și cartea electronică de 
rezidență se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

(2) Datele cu caracter 
personal, inclusiv datele biometrice 
înscrise în format electronic în 
cartea electronică de identitate 
și cartea electronică de 
rezidență sunt protejate prin 
utilizarea unei infrastructuri de chei 
publice și a unor mecanisme de 
acces standardizate ICAO. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 
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persoanelor. 
 (2) Inspectoratele județene 
de poliție asigură structurilor 
teritoriale pentru imigrări spațiul, 
condițiile de electroalimentare, 
climatizare, birotică, necesare 
funcționării și întreținerii sistemului 
informatic și de comunicații necesar 
desfășurării activității de evidență a 
titularilor cărților de rezidență. 
 (3) Verificarea asigurării și 
menținerii condițiilor prevăzute la 
alin. (1) se realizează de 
D.E.P.A.B.D. 
 
 
 
 
 (4) Atunci când constatările 
efectuate potrivit alin. (3) 
evidențiază deficiențe care 
afectează preluarea datelor 
personale sau împiedică eliberarea 
actelor de identitate în condițiile 
legii, D.E.P.A.B.D. solicită 
instituțiilor abilitate luarea 
măsurilor de înlăturare a 
respectivelor deficiente, stabilind 
termene de remediere. 
 
 
 
 
 
 (5) Neremedierea 
deficiențelor constatate sau 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

42. La articolul V punctul 
6, alineatul (4) al articolul 84 se 
modifică și va avea următorul  
cuprins: 
 (4) Atunci când constatările 
efectuate potrivit alin. (3) 
evidențiază deficiențe care 
afectează colectarea datelor 
personale sau împiedică eliberarea 
actelor de identitate în condițiile 
legii, D.E.P.A.B.D. solicită 
instituțiilor abilitate luarea 
măsurilor de înlăturare a 
respectivelor deficiente, stabilind 
termene de remediere. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 
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nerespectarea termenelor stabilite 
potrivit alin. (4) abilitează 
D.E.P.A.B.D. să suspende 
activitatea specifică eliberării 
actelor de identitate.” 
 

 
 
 

50.  7. Articolul 9 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. - (1) Stabilirea și 
actualizarea contravalorii cărții 
electronice de identitate și a cărții 
de identitate se fac de către 
Imprimeria Națională, cu avizul 
Direcției generale ajutor de stat, 
practici neloiale și prețuri 
reglementate din cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice. 
 (2) Contravaloarea cărții 
electronice de rezidență este egală 
cu contravaloarea cărții electronice 
de identitate, iar contravaloarea 
cărții de rezidență este egală cu 
contravaloarea cărții de identitate. 
 
 
 
 
 (3) Contravaloarea cărții 
electronice de identitate și a cărții 
de identitate se încasează prin 
unitățile Trezoreriei Statului sau 
prin alte unități bancare, prin 
structurile financiare ale 
D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor cu personalitate 

  
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
43. La articolul V punctul 

7, alineatele (3)-(5) ale 
articolului 9 se modifică și vor 
avea următorul  cuprins: 

(3) Contravaloarea cărţii 
electronice de identitate şi a cărţii 
de identitate se încasează prin 
unităţile Trezoreriei Statului sau 
prin alte unităţi bancare, prin 
structurile financiare ale 
D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor cu personalitate 
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juridică, ale misiunilor diplomatice 
și oficiilor consulare, precum și prin 
autoritățile administrației publice 
locale cu care Imprimeria Națională 
a încheiat convenții în acest scop. 
 
 
 
 
 
 
 (4) Contravaloarea cărții 
electronice de rezidență și a cărții 
de rezidență se încasează prin 
unitățile Trezoreriei Statului și prin 
alte unități bancare cu care 
Imprimeria Națională a încheiat 
convenții în acest scop. 
 
 
 
 
 
 (5) Contravaloarea 
cheltuielilor cu utilități și 
consumabile, realizate de 
D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor în procesul eliberării 
cărților electronice de identitate și a 
cărților de identitate, respectiv de 
Inspectorat și structurile teritoriale 
pentru imigrări în procesul eliberării 
cărților electronice de rezidență și a 
cărților de rezidență, se virează 
acestora de către Imprimeria 

juridică, ale misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare, prin 
autorităţile administraţiei publice 
locale cu care Imprimeria Naţională 
a încheiat convenţii în acest scop, 
precum şi prin Sistemul 
naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar, 
componentă a Sistemului 
electronic naţional. 

(4) Contravaloarea cărţii 
electronice de rezidenţă şi a cărţii 
de rezidenţă se încasează prin 
unităţile Trezoreriei Statului, prin 
alte unităţi bancare cu care 
Imprimeria Naţională a încheiat 
convenţii în acest scop, precum şi 
prin Sistemul naţional 
electronic de plată online a 
taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, componentă a 
Sistemului electronic naţional. 

(5) Contravaloarea 
cheltuielilor cu utilităţi şi 
consumabile, realizate de 
D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor în procesul culegerii 
datelor şi eliberării cărţilor 
electronice de identitate, a cărţilor 
de identitate, a cărţilor provizorii 
de identitate şi dovezilor de 
reşedinţă, respectiv de 
Inspectorat şi structurile teritoriale 
pentru imigrări în procesul 
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Națională, în condițiile stabilite prin 
protocol.” 

eliberării cărţilor electronice de 
rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, 
se virează acestora de către 
Imprimeria Naţională, în condiţii 
stabilite prin protocol, încheiat între 
Imprimeria Naţională şi 
D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat. 
 
 44. La articolul V punctul 
7, după alineatul (5) al 
articolului 9 se introduce un 
nou alineat, alineatul (6) cu 
următorul  cuprins: 
 (6) Cheltuielile prevăzute 
la alin. (5) se referă exclusiv la 
utilităţile şi consumabilele 
aferente echipamentelor puse 
la dispoziţie de Imprimeria 
Naţională, inclusiv 
echipamentele de comunicaţie 
şi se stabilesc prin protocol 
încheiat între Imprimeria 
Naţională şi D.E.P.A.B.D., 
respectiv Inspectorat. 
  

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.  8. După articolul 9 se 
introduc două noi articole, 
articolele 10 și 11, cu următorul 
cuprins: 
 „Art. 10. - (1) În situațiile 
prevăzute la art. 41 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 

  
 
 
 

Nemodificat 
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nr. 97/2005 privind evidența, 
domiciliul, reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, 
republicată, contravaloarea cărții 
electronice de identitate, a cărții de 
identitate și a cărții de alegator 
aferente se suportă din bugetele 
unităților administrativ-teritoriale 
respective. 
 
 
 
 
 (2) Costurile aferente 
producerii și eliberării cărții 
electronice de identitate, a cărții de 
identitate și a cărții de alegator 
aferente, în cazurile de scutiri și 
exceptări de la plată, prevăzute la 
art. 41 alin. (2) si (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, se 
suportă de către Imprimeria 
Națională din veniturile proprii 
aferente acestei activități. 
Modalitatea de suportare a acestor 
cheltuieli se stabilește prin protocol 
încheiat în acest sens cu 
D.E.P.A.B.D. 
 
 
 
 
 (3) Prevederile referitoare la 
scutirea sau exceptarea de la plata 
contravalorii actelor de identitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. La articolul V punctul 
8, alineatul (2) al articolului 10 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 

(2) Costurile aferente 
producerii și eliberării actelor de 
identitate și a cărții de alegator 
aferente, în cazurile de scutiri și 
exceptări de la plată, prevăzute la 
art. 41 alin. (2) si (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată, se 
suportă de către Imprimeria 
Națională din veniturile proprii 
aferente acestei activități. 
Modalitatea de suportare a acestor 
cheltuieli se stabilește prin protocol 
încheiat în acest sens cu 
D.E.P.A.B.D. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea se 
impune pentru 
asigurarea 
clarităţii normei. 
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eliberate cetățenilor români sunt 
aplicabile și solicitanților cărților 
electronice de rezidență și ai 
cărților de rezidență aflați în 
situațiile prevăzute la art. 41 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 97/2005, republicată. În acest 
caz, cheltuielile aferente producerii 
și eliberării cărților electronice de 
rezidență și a cărților de rezidență 
se suportă de către Imprimeria 
Națională din veniturile proprii 
aferente acestei activități. 
Modalitatea de suportare a acestor 
cheltuieli se stabilește prin protocol 
încheiat în acest sens cu 
Inspectoratul. 
 
 
 
 
 Art. 11. - (1) Punerea în 
circulație a cărții electronice de 
identitate și a cărții de identitate se 
realizează, în mod eșalonat, în 
termen de maximum 6 luni de la 
data emiterii primei cărți 
electronice de identitate sau a 
primei cărți de identitate, pe 
măsura asigurării cu suportul tehnic 
necesar a serviciilor publice 
comunitare de evidență a 
persoanelor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46. La articolul V punctul 
8, alineatul (1) al articolului 11 
se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 
 Art. 11. - (1) Punerea în 
circulație a cărții electronice de 
identitate și a cărții de identitate se 
realizează, în mod eșalonat, în 
termen de maximum 18 luni de la 
data emiterii primei cărți 
electronice de identitate sau a 
primei cărți de identitate, pe 
măsura asigurării serviciilor 
publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor cu suportul 
tehnic necesar, în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa de 
urgență a Guvernului 
nr.82/2012.   
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 (2) Punerea în circulație a 
cărții electronice de rezidență și a 
cărții de rezidență se realizează 
eșalonat, pe măsura asigurării 
structurilor teritoriale pentru 
imigrări cu suportul tehnic necesar. 
În vederea generalizării activității 
de emitere a cărților electronice de 
rezidență și a cărților de rezidență, 
asigurarea suportului tehnic 
necesar eliberării acestora se 
realizează, eșalonat, în termen de 
până la 6 luni de la data emiterii 
primei cărți electronice de 
rezidență, respectiv a primei cărți 
de rezidență.” 
 

 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor și 
Comisia pentru administrație 
publică, amenajarea teritoriului și 
echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

52.  Art. VI. - Alineatul (6) al 
articolului 21 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „(6) Compania Națională 
«Imprimeria Națională» - S.A. 
deduce la calculul profitului 
impozabil: 
 a) cheltuielile aferente 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
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producerii și emiterii permiselor de 
ședere temporară/permanentă 
pentru cetățenii străini, în condițiile 
reglementarilor legale; 
 
 
 
 
 b) cheltuielile aferente 
producerii și eliberării cărții 
electronice de identitate, a cărții de 
identitate și a cărții de alegator 
aferente, în condițiile prevăzute de 
art. 10 alin. (2) din Ordonanța 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) cheltuielile aferente 
producerii și eliberării cărții 
electronice de rezidență și a cărții 
de rezidență în condițiile prevăzute 
de art. 10 alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

 
 
 
 
 47. La articolul VI, litera 
b) a alineatului (6) al 
articolului 21 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 

b) cheltuielile aferente 
producerii şi eliberării cărţii 
electronice de identitate, a cărţii de 
identitate, a cărţii de alegător 
aferente şi a cărţii de identitate 
provizorii, în condiţiile prevăzute 
de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 69/2002 privind 
regimul juridic al cărţii electronice 
de identitate, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noul text 
corectează textul 
iniţial care nu a 
avut în vedere şi 
emiterea cărţilor 
de identitate 
provizorii care 
constituie, de 
asemenea, acte 
de identitate ce se 
eliberează 
cetăţenilor 
români. 

53.  Art. VII. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 199/2000 
privind înființarea Companiei 

 Nemodificat  
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Naționale "Imprimeria Națională" - 
S.A., publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 581 din 
20 noiembrie 2000, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 402/2001, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

54.  1. La articolul 7, după 
alineatul (21) se introduce un 
nou alineat, alineatul (22), cu 
următorul cuprins: 
 „(22) Compania Națională 
«Imprimeria Națională» - S.A. 
produce, cu titlu de exclusivitate, 
cărțile electronice de identitate, 
cărțile de identitate, cărțile de 
alegator aferente 
acestora, dovezile de reședință, 
cărțile electronice de rezidență și 
cărțile de rezidență.” 

  48. La articolul VII 
punctul 1, alineatul (22) al 
articolului 7 se modifică și va 
avea următorul  cuprins: 
 (22) Compania Naţională 
«Imprimeria Naţională» - S.A. 
produce, cu titlu de exclusivitate, 
cărţile electronice de identitate, 
cărţile de identitate, cărţile de 
alegător aferente acestora, cărţile 
de identitate provizorii, dovezile 
de reşedinţă, cărţile electronice de 
rezidenţă şi cărţile de rezidenţă. 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

 
 
 
 
Noul text 
corectează textul 
iniţial care nu a 
avut în vedere şi 
emiterea cărţilor 
de identitate 
provizorii care 
constituie, de 
asemenea, acte 
de identitate ce se 
eliberează 
cetăţenilor 
români. 

55.  2. In Anexă, la articolul 6 
punctul A, litera b2) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 „b2) producerea, cu titlu de 
exclusivitate, a permiselor de 
ședere și a documentelor de 
călătorie care se eliberează 
străinilor, inclusiv a permiselor de 
mic trafic de frontieră;”. 

 Nemodificat  
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56.  3. In Anexă, la articolul 6 
punctul A, după litera b9) se 
introduc două noi litere, literele 
b10) și b11), cu următorul 
cuprins: 
 „b10) producerea, cu titlu de 
exclusivitate, a cărților electronice 
de identitate, a cărților de 
identitate, a cărților de alegator 
aferente acestora și a dovezilor de 
reședință; 
 
 
 
 
 
 
 b11) producerea, cu titlu de 
exclusivitate, a cărților electronice 
de rezidență și a cărților de 
rezidență.” 
 

  49. La articolul VII 
punctul 3, litera b10) a punctului 
A al articolului 6 din anexă se 
modifică și va avea următorul  
cuprins: 

b10) producerea, cu titlu de 
exclusivitate, a cărţilor electronice 
de identitate, a cărţilor de 
identitate, a cărţilor de alegător 
aferente acestora, a cărţilor de 
identitate provizorii şi a 
dovezilor de reşedinţă; 
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 

 
 
 
 
 
Noul text 
corectează textul 
iniţial care nu a 
avut în vedere şi 
emiterea cărţilor 
de identitate 
provizorii care 
constituie, de 
asemenea, acte 
de identitate ce se 
eliberează 
cetăţenilor 
români. 
 

57.  Art. VIII. - Alineatul (1) al 
articolului II din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 94/2008 
pentru stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulație a 
pașapoartelor electronice, precum 
și producerea altor documente de 
călătorie, aprobată prin Legea nr. 
249/2009, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
485 din 30 iunie 2008, se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  
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 „Art. II.- (1) Personalizarea 
pașapoartelor electronice, a 
permiselor de ședere, a permiselor 
de mic trafic de frontieră și a 
documentelor de călătorie care se 
eliberează străinilor se realizează 
de către Centrul National Unic de 
Personalizare a Pașapoartelor 
Electronice, care va funcționa în 
structura Direcției Generale de 
Pașapoarte din cadrul Ministerului 
Administratei și Internelor.” 
 

58.  Art. IX. - Până la finalizarea 
organizării componentei 
informatizate a R.N.E.P. pe un 
singur nivel, activitățile de 
actualizare și verificare a datelor 
din R.N.E.P. se efectuează pe 
componenta informatizată 
constituită la nivel județean și al 
municipiului București. 
 

 Nemodificat  

59.  
 Art. X. - (1) Până la 
asigurarea suportului tehnic 
necesar pentru eliberarea cărții 
electronice de identitate și a cărții 
electronice de rezidență, cărțile de 
identitate, cărțile de rezidență și 
cărțile de alegator se produc și se 
eliberează potrivit dispozițiilor 
aplicabile până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 
 (2) De la data asigurării 

   
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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suportului tehnic necesar pentru 
eliberarea cărții electronice de 
identitate și a cărții electronice de 
rezidență, autoritățile competente 
eliberează cărțile de identitate, 
cărțile de alegator și cărțile de 
rezidență, numai în formatul 
realizat potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta ordonanță 
de urgență. 
 
 
 
 (3) Cărțile de identitate 
provizorii și cărțile de alegator se 
produc și se eliberează potrivit 
dispozițiilor aplicabile cărților de 
identitate. 
 
 
 
 
 
 (4) Mențiunile care se înscriu 
în cărțile de identitate și în cărțile 
de identitate provizorii se realizează 
potrivit dispozițiilor aplicabile 
actelor de identitate care le conțin. 
 (5) Datele biometrice pentru 
cartea electronică de identitate se 
colectează de către Direcția 
Generală de Pașapoarte, cu 
echipamentele utilizate la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 50. La articolul X, 
alineatele (3) și (5) se modifică 
și vor avea următorul  cuprins: 
 (3) Cărţile de identitate 
provizorii şi cărţile de alegător se 
produc şi se eliberează potrivit 
dispoziţiilor aplicabile actelor de 
identitate.  
 

Autor: Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 

teritoriului și echilibru ecologic 
 

Nemodificat 
 
 
 
 

 (5) Datele biometrice pentru 
cartea electronică de identitate se 
colectează după cum urmează:  
a)  la sediile serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea este 
necesară pentru 
asigurarea 
clarităţii textului, 
întrucât 
cetăţenilor români 
nu li se eliberează 
numai cărţi de 
identitate, ci şi 
cărţi de identitate 
provizorii. 
 
 
 
 
 
 
 
Din motive de 
economie 
bugetară, se are 
în vedere dotarea 
serviciilor publice 
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pașapoartele electronice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) Datele biometrice pentru 
cartea electronică de rezidență se 
colectează de către Inspectoratul 
General pentru Imigrări, cu 
echipamentele utilizate la 
pașapoartele electronice și la 
permisele de ședere pentru 
cetățenii străini. 
 (7) Datele pentru cartea de 
identitate și datele biometrice 
pentru cartea electronică de 
identitate se colectează, pentru 

persoanelor pentru cartea 
electronică de identitate care 
conţine, ca dată biometrică, 
numai imaginea facială; 
b)  la sediile serviciilor publice 
comunitare de evidenţă şi 
eliberare a paşapoartelor 
simple, cu echipamentele din 
dotarea acestora, pentru cartea 
electronică de identitate care 
conţine ca date biometrice atât 
imaginea facială cât şi imaginile 
impresiunilor papilare, până la 
asigurarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor cu echipamentele 
şi produsele software necesare 
preluării imaginilor 
impresiunilor papilare. 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

comunitare de 
evidenţă a 
persoanelor 
exclusiv cu 
echipamentele 
necesare preluării 
imaginii faciale, în 
vederea emiterii 
cărţilor electronice 
de identitate care 
conţin, ca dată 
biometrică, numai 
imaginea facială. 
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cetățenii români aflați în 
străinătate, de către Ministerul 
Afacerilor Externe, cu 
echipamentele utilizate la 
pașapoartele electronice, aflate în 
dotarea sa și a misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare. 

60.  Art. XI. - (1) Actele de 
identitate eliberate, în condițiile 
legii, până la punerea în circulație a 
cărții electronice de identitate și a 
cărții de identitate potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificabile și 
completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta ordonanță 
de urgență, se preschimbă după 
cum urmează: 
a) actele de identitate eliberate 
persoanelor născute după data de 1 
ianuarie 1981 se preschimbă în 
perioada 1 iulie 2013-30 iunie 
2014; 
b) actele de identitate eliberate 
persoanelor născute în perioada 1 
ianuarie 1966-31 decembrie 1980 
se preschimbă în perioada 1 iulie 
2014-30 iunie 2015; 
c) actele de identitate eliberate 
persoanelor născute în perioada 1 
iulie 1946-31 decembrie 1965 se 
preschimbă în perioada 1 iulie 
2015-30 iunie 2016; 
d) actele de identitate eliberate 
persoanelor născute până la data 
de 31 decembrie 1945 se 

 51. La articolul XI, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   

Art. XI. (1) - Calendarul 
preschimbării buletinelor de 
identitate, precum şi a cărţilor 
de identitate eliberate în 
formatul prevăzut de Anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.839/2006 privind forma şi 
conţinutul actelor de identitate, 
ale autocolantului privind 
stabilirea reşedinţei şi ale cărţii 
de imobil, cu modificările 
ulterioare, se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului, după 
generalizarea activităţii de 
emitere a cărţilor de identitate 
emise în condiţiile legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.   

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 
 
 
 

Norma 
învederează 
realizarea unor 
estimări privind 
numărul noilor 
acte de identitate, 
ulterior  datei  
dotării tuturor 
serviciilor publice 
comunitare de 
evidenţă a 
persoanei 
funcţionale la data 
prezentei, analize 
care să servească 
drept suport 
pentru stabilirea 
unui calendar 
privind 
preschimbarea 
actelor de 
identitate emise în 
formatul anterior 
şi aflate în 
circulaţie la acea 
dată. 
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preschimbă în perioada 1 iulie 
2016-31 decembrie 2016. 
 
 (2) Valabilitatea actelor de 
identitate prevăzute la alin. (1) 
încetează la data expirării perioadei 
în care acestea pot fi preschimbate. 
 (3) Persoanele care la 
expirarea termenului prevăzut la 
art. 11 alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificabile și 
completările ulterioare, au împlinit 
vârsta de 70 de ani sunt exceptate 
de la obligația preschimbării actelor 
de identitate prevăzută la alin. (1), 
preschimbarea având loc la 
solicitarea și cu acordul de voință al 
acestor persoane. 
 (4) În termen de 5 ani de la 
data finalizării procesului de 
asigurare a structurilor teritoriale 
pentru imigrări cu suportul tehnic 
necesar eliberării cărților 
electronice de rezidență, cărțile de 
rezidență eliberate până la data 
punerii în circulație a cărții 
electronice de rezidență se 
preschimbă, eșalonat, în condiții 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
 
 

52. La articolul XI, 
alineatele (2) şi (3) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 

61.  Art. XII. - Dotarea serviciilor 
publice comunitare de evidență a 
persoanelor care devin funcționale 
ulterior intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență cu 

  53. Articolul XII se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 Art. XII. – (1) Dotarea 
serviciilor publice comunitare de 

Noul text 
corectează textul 
iniţial care nu a 
avut în vedere şi 
emiterea cărţilor 
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suportul tehnic necesar pentru 
eliberarea cărților electronice de 
identitate, a cărților de identitate și 
a cărților de alegător aferente 
acestora se realizează de către 
autoritățile administrației publice 
locale în subordinea cărora 
funcționează aceste servicii. 

evidenţă a persoanelor care devin 
funcţionale ulterior intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cu suportul tehnic necesar 
pentru eliberarea cărţilor 
electronice de identitate, a cărţilor 
de identitate, a cărţilor de alegător 
aferente acestora şi a cărţilor de 
identitate provizorii se 
realizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale în 
subordinea cărora funcţionează 
aceste servicii. 
  (2) Autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
dota serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor din subordinea 
acestora, funcţionale la data 
intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, cu echipamentele 
necesare eliberării cărţilor 
electronice de identitate care 
conţin imaginile impresiunilor 
papilare. 
 

 
Autor: Comisia pentru 

administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic 

 

de identitate 
provizorii care 
constituie, de 
asemenea, acte 
de identitate ce se 
eliberează 
cetăţenilor 
români. 
 
 
 
 
 
Serviciile publice 
comunitare de 
evidenţă a 
persoanelor 
funcţionează în 
subordinea 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale, 
astfel că este 
instituită 
posibilitatea 
acestora de a dota 
serviciile publice 
comunitare de 
evidenţă a 
persoanelor 
funcţionale la data 
intrării în vigoare 
a OUG nr. 
82/2012, cu 
echipamentele 
necesare eliberării 
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cărţilor electronice 
de identitate care 
conţin imaginile 
impresiunilor 
papilare. 

62.  Art. XIII. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 199/2000, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 402/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 
97/2005, republicată, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 102/2005, 
republicată, și Ordonanța 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se vor 
republica, după aprobarea 
prezentei ordonanțe de urgență 
prin lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 Nemodificat 
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ANEXA NR.II 

II.AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
Crt. 

Text ordonanţă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare Camera 
Decizională 

1.  Articolul I 
 
         1. La articolul 2, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "Art. 2. - (1) Evidenţa cetăţenilor 
români reprezintă un sistem naţional 
de înregistrare şi actualizare a datelor 
cu caracter personal ale acestora, 
necesar cunoaşterii numărului, 
structurii şi mişcării populaţiei pe 
teritoriul ţării şi furnizării de date în 
interesul cetăţenilor, al statului şi al 
instituţiilor publice. 
 

Alin. (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    "Art. 2. - (1) Evidenţa cetăţenilor 
români reprezintă un sistem naţional 
de înregistrare şi actualizare a 
datelor cu caracter personal ale 
acestora, necesar cunoaşterii 
numărului, structurii şi mişcării 
populaţiei pe teritoriul ţării şi 
furnizării de date în interesul 
cetăţenilor, al statului şi al 
persoanelor juridice de drept 
public sau privat. 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
Sintagma ,,instituţiilor 
publice,, se înlocuieşte 
cu ,, persoanelor 
juridice de drept public 
sau privat,, 
Coroborarea cu art. 11, 
alin. (1) 

 
Camera 

Deputaţilor 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012�
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2.           6. Articolul 6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
        "Art. 6. - (1) În vederea 
realizării evidenţei cetăţenilor români, 
fiecărei persoane fizice i se atribuie, 
începând de la naştere, un cod 
numeric personal, denumit în 
continuare C.N.P., care se înscrie în 
actele şi certificatele de stare civilă şi 
se preia în celelalte acte cu caracter 
oficial, emise pe numele persoanei 
respective, precum şi în Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor, 
denumit în continuare R.N.E.P. 
       (2) C.N.P. reprezintă un 
număr semnificativ ce 
individualizează în mod unic o 
persoană fizică şi constituie un 
instrument de verificare a datelor 
de stare civilă ale acesteia şi de 
identificare în anumite sisteme 
informatice de către persoanele 
autorizate. 
       (3) C.N.P. sunt generate şi 
administrate prin mijloace 
informatice de D.E.P.A.B.D., care 
emite şi distribuie anual către 
serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a 
persoanelor, Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor al Municipiului 
Bucureşti şi Departamentul 
consular din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe listele 
conţinând codurile numerice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineatele (2) – (6) se 
abrogă 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor fi prevăzute în 
actele normative care 
reglementează 
activitatea de stare 
civilă deoarece C.N.P. 
ul se acordă de către 
ofiţerii de stare civilă, 
aşa cum reiese şi din 
prevederile alin.(1). 

 
Camera 

Deputaţilor 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012�
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personale precalculate pentru 
anul în curs. 
       (4) Pentru situaţii de 
excepţie, la solicitarea instituţiilor 
publice prevăzute la alin. (3), 
D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. 
suplimentare. 
       (5) Atribuirea C.N.P. se face, 
în ţară, de serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor sau, acolo unde 
acestea nu există ori nu 
funcţionează, de autorităţile 
executive ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, iar în 
străinătate, de Ministerul 
Afacerilor Externe, prin misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare 
de carieră ale României, în baza 
listelor prevăzute la alin. (3) sau, 
după caz, alin. (4). 
       (6) Gestionarea şi verificarea 
atribuirii C.N.P. revin serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, sub coordonarea 
D.E.P.A.B.D." 
 

3.           8. Articolul 7 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
    "Art. 7. - (1) R.N.E.P. este 
componenta principală a S.N.I.E.P. şi 
reprezintă ansamblul datelor cu 
caracter personal ale cetăţenilor 
români, rezultate în urma prelucrării 
automate, într-o concepţie unitară, 
pentru scopurile prevăzute la art. 2 

 Articolul 7, alin.(1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 7. - (1) R.N.E.P. este 
componenta principală a S.N.I.E.P. 
şi reprezintă ansamblul datelor cu 
caracter personal ale cetăţenilor 
români, rezultate în urma 
prelucrării, într-o concepţie unitară, 

 
Se înlătură sintagma ,, 
automate,, 
Există şi evidenţă 
manuală prevăzută de 
legislaţia în domeniu 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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alin. (1). 
 
    (2) R.N.E.P. este organizat pe 3 
niveluri - central, judeţean şi local - şi 
funcţionează în sistem deschis, 
servind ca suport unic pentru 
furnizarea de date, în condiţiile legii, 
pentru toate sistemele informatice 
care prelucrează date nominale 
privind persoana fizică. 
     
    ............................................... 

pentru scopurile prevăzute la art. 2 
alin. (1). 
(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 
niveluri - central, judeţean şi local - 
şi funcţionează în sistem deschis, 
servind ca suport unic pentru 
furnizarea de date, în condiţiile legii, 
pentru toate sistemele informatice 
care prelucrează date cu caracter 
personal privind persoana fizică. 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

Sintagma ,,date 
nominale,, se 
înlocuieşte cu ,,date cu 
caracter personal,, 
Este o expresie precisă 
folosită în legislaţia din 
domeniu 

4.             12. Articolul 11 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 ............................................ 
 
Art.11, alin. (3), lit. h) -  
 
  
 
 
 
 
 
 
 i) alte persoane juridice, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
  
..................................................... 
 
 
Art.11, alin. (6) - 

 
 
 
 

După lit. h) se introduce lit. 
h¹) cu următorul cuprins : 
    h¹) Casa Naţională de Pensii 
şi alte Drepturi de Asigurări 
Sociale, Casa de Pensii sectorială 
a MAI, Casa de Pensii sectorială 
a MAN, Casele jedeţene de pensii 
şi a Mun. Bucureşti ; 
 
Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 
 
 

Se introduce un nou alineat 
alin. (7) nou: 

 
 
 
 
Sunt instituţii publice 
beneficiare de date cu 
caracter personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.1, Pet. 12 se 
completează după 

 
Camera 

Deputaţilor 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=20&cam=2&leg=2012�
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Verificarea datelor înscrise în 
cartea electronică de 
identitate se poate face la 
cerere şi de titularul datelor 
cu caracter personal, prin 
solicitarea scrisă a acestuia. 
 
Autor: deputat PSD Nicolae-Ciprian 
Nica 
 

punctul (6) cu un nou 
punct (7), prin care se 
dă explicit dreptul 
titularului de a verifica 
datele înscrise în cipul 
electronic din propria 
carte electronica de 
identitate, aşa cum 
prevede Legea nr. 
238/2009 republicată 
2012 privind 
reglementarea 
prelucrării datelor cu 
caracter personal. 
 

5.  14. Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 13, alin.(4) -  
.................................................... 
(4) În cazul minorului căruia nu i s-a 
eliberat primul act de identitate, 
dovada identităţii se face cu 
certificatul de naştere. Dovada 
cetăţeniei acestuia se face cu 
certificatul de naştere însoţit de actul 
de identitate sau paşaportul unuia 
dintre părinţi.” 
 
..................................................... 

 
 
 
 
 
(4) În cazul copilului căruia nu i s-a 
eliberat primul act de identitate, 
dovada identităţii se face cu 
certificatul de naştere. Dovada 
cetăţeniei acestuia se face cu 
certificatul de naştere însoţit de 
actul de identitate sau paşaportul 
unuia dintre părinţi." 
 
Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
 
 
 
 
Termenul ,,minor’’ se 
înlocuieşte cu termenul 
,,copil’’ 
Punerea în concordanţă 
cu termenul utilizat în 
Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului 

 
Camera 

Deputaţilor 

6.          15. Articolul 14 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
..................................................... 
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Art. 14, alin. (4) -  
    (4) În cazul minorului care la 
împlinirea vârstei de 14 ani se află, în 
condiţiile legii, în centre specializate 
aflate sub autoritatea serviciilor 
publice de asistenţă, actul de 
identitate se eliberează, prin grija 
acestor servicii, de către serviciile 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor din raza teritorială de 
competenţă. 
     
 
..................................................... 
    
 
 
 
    
     
 
 
 
 

 
Alin. (4) se modifică având 

următorul conţinut: 
    (4) În cazul copilului care la 
împlinirea vârstei de 14 ani se 
află, în condiţiile legii, în centre 
specializate aflate sub 
autoritatea serviciilor publice de 
asistenţă socială sau au 
instituită o altă măsură de 
protecţie special, actul de 
identitate se eliberează, prin 
grija acestor servicii ori 
persoană fizică, după caz, de 
către serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor din raza teritorială 
de competenţă. 
     
 
Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
Punerea în concordanţă 
cu termenul utilizat în 
Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.          15. Articolul 14 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
..................................................... 
Art. 14, alin. (5) - 
(5) Minorul depune cererea pentru 
eliberarea actului de identitate, însoţit 
de unul dintre părinţi sau, după caz, 
de reprezentantul său legal, de 
persoana desemnată din cadrul 
centrului specializat aflat sub 
autoritatea serviciului public de 
asistenţă socială sau de persoana 

 
 
 
 
(5) Copilul depune cererea pentru 
eliberarea actului de identitate, 
însoţit de unul dintre părinţi sau, 
după caz, de reprezentantul său 
legal, de persoana desemnată din 
cadrul centrului specializat aflat sub 
autoritatea serviciului public de 
asistenţă socială sau de persoana 

 
 
 
 
Termenul ,,minor’’ se 
înlocuieşte cu termenul 
,,copil’’ 
Punerea în concordanţă 
cu termenul utilizat în 
Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
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căreia i-a fost încredinţat în 
plasament. 

căreia i-a fost încredinţat în 
plasament. 
 
Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

copilului 

8.              16. Articolul 15 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 15. – (1) Cererea pentru 
eliberarea actului de identitate 
reprezintă un formular-tip care 
conţine datele cu caracter personal 
ale solicitantului şi informaţiile 
stabilite de lege pentru constituirea şi 
actualizarea R.N.E.P. 
 
 
..................................................... 
  
 

(1) Cererea pentru eliberarea 
actului de identitate reprezintă un 
formular-tip care conţine datele cu 
caracter personal ale solicitantului, 
şi informaţiile stabilite de lege 
pentru constituirea şi actualizarea 
R.N.E.P, precum şi declaraţia, pe 
proprie răspundere, a 
solicitantului privind 
corectitudinea şi caracterul 
complet al datelor înscrise în 
cerere. 
 
Autori: deputat Florin Iordache şi 
senator Şerban Nicolae 
 

 
Propunerea vizează 
reformularea şi 
completarea alineatului 
(1) în scopul 
simplificării procedurii 
de verificare a datelor 
şi corelării cu facilitarea 
propusă prin alineatul 
următor, nou introdus. 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

9.  16. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 15. – (1) -  
..................................................... 

Se introduce un nou alineat 
alin. (11) nou: 
În cazul prevăzut la art. 19 
alin. (1) lit. a), cererea pentru 
eliberarea actului de identitate 
este însoţită doar de actul de 
identitate a cărui valabilitate a 
expirat sau urmează să expire. 
 
 
Autori: deputat Florin Iordache şi 
senator Şerban Nicolae 

Se propune 
introducerea unui 
alineat nou, prin care, 
în cazul în care 
solicitarea pentru 
eliberarea unui act de 
identitate se face ca 
urmare a expirării 
valabilităţii acestuia, 
ţinând cont şi de 
declaraţia pe proprie 
răspundere conţinută în 
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formularul - tip de 
cerere, solicitantul să 
nu mai fie obligat să 
aducă şi înscrisuri 
doveditoare, actul 
expirat sau care 
urmează să expire fiind 
suficient. 
 

10. 16. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 15. – (1) - 
.................................................... 

 
"Art. 15. - (1) Cererea pentru 
eliberarea actului de identitate 
reprezintă un formular-tip care se 
completează cu datele cu caracter 
personal ale solicitantului şi 
informaţiile stabilite de lege pentru 
constituirea şi actualizarea R.N.E.P. 
 
 
Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, 
Babuş Radu şi Almăjanu Marin 

Expresia ,,conţine’’ se 
înlocuieşte cu expresia 
,,….care se 
completează…’’ 
Exprimare care reflectă 
realitatea.  
Pentru a se putea 
utilize expresia din 
proiect (conţine), 
atunci formularul de 
cerere trebuie să fie 
generat de funcţionarul  
de la ghişeu în sistem 
informatic – situaţie 
care poate fi 
reglementată prin 
metodologia de 
aplicare. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

11. 16. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
.................................................... 

„Art. 15. – (2) - 
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se 
semnează de solicitant în prezenţa 
lucrătorului serviciului public 
comunitar de evidenţă a persoanelor, 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se 
semnează de solicitant în prezenţa 
lucrătorului serviciului public 
comunitar de evidenţă a 
persoanelor, al reprezentantului 
misiunii diplomatice sau al oficiului 
consular şi, cu excepţia situaţiei 

Propunerea vizează 
corelarea cu textele 
modificate sau nou 
introduse in alineatele 
precedente. 
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al reprezentantului misiunii 
diplomatice sau al oficiului consular şi 
trebuie să fie însoţită de documentele 
care, potrivit legii, fac dovada 
numelui de familie şi a prenumelui, 
datei de naştere, stării civile, 
cetăţeniei române, adresei de 
domiciliu şi, după caz, adresei de 
reşedinţă. 
 

prevăzută la alineatul 
precedent; trebuie să fie însoţită 
de documentele care, potrivit legii, 
fac dovada numelui de familie şi a 
prenumelui, datei de naştere, stării 
civile, cetăţeniei române, adresei de 
domiciliu şi, după caz, adresei de 
reşedinţă. 
 
Autori: deputat PSD Florin Iordache 
şi senator PSD Şerban Nicolae 
 

12. 16. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
.................................................... 

„Art. 15. – (3) - 
(3) Cererile care privesc eliberarea 
unui nou act de identitate trebuie 
însoţite numai de documentele care, 
potrivit legii, fac dovada adresei de 
domiciliu şi, după caz, a adresei de 
reşedinţă, cu excepţia situaţiei în 
care: 
 
  ........................................... 
 
 

 b) solicitantul este titular al 
unei cărţi de identitate provizorii sau 
al unui buletin de identitate, când se 
prezintă toate documentele prevăzute 
la alin. (2). 

 
 

Alin. (3) se modifică şi va 
avea următorul conţinut: 
    (3) De la data punerii în 
circulaţie a cărţii electronice de 
identitate, cererile care privesc 
eliberarea unui nou act de identitate 
trebuie însoţite numai de 
documentele care, potrivit legii, fac 
dovada adresei de domiciliu şi, după 
caz, a adresei de reşedinţă, cu 
excepţia situaţiei în care: 
 
 
 
 
După lit. b) se introduce lit. c) cu 
următorul conţinut: 
    c) au fost eliberate alte 
certificate de stare civilă de la 
data obţinerii actului de 
identitate ce urmează a fi 
schimbat, când se prezintă toate 
documentele prevăzute la alin. 
(2). 

 
Noţiune folosită de 
Legea nr. 119/1996 
cu privire la actele de 
stare civilă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigură coerenţa 
R.N.E.P. 
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Autori deputaţi: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

13. 16. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
.................................................... 

„Art. 15. – (4) - 
(4) În cazul pierderii, furtului, 
distrugerii sau al 

deteriorării actelor de identitate, 
solicitantul trebuie să prezinte un alt 
document oficial, cu fotografie de 
dată recentă, pentru certificarea 
identităţii. Atunci când persoana nu 
deţine un astfel de document ori în 
situaţia în care se constată diferenţe 
între fizionomia solicitantului şi 
documentele prezentate sau 
informaţiile din R.N.E.P., se solicită 
verificarea identităţii de către 
structura teritorială a poliţiei. 

 

(4) În cazul pierderii, furtului, 
distrugerii sau al deteriorării actelor 
de identitate, solicitantul care nu 
are imaginea facială preluată în 
R.N.E.P. trebuie să prezinte un alt 
document oficial, cu fotografie de 
dată recentă, pentru certificarea 
identităţii. Atunci când persoana nu 
deţine un astfel de document ori în 
situaţia în care se constată diferenţe 
între fizionomia solicitantului şi 
documentele prezentate sau 
informaţiile din R.N.E.P., se solicită 
verificarea identităţii de către 
structura teritorială a poliţiei. 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

Conduce la 
simplificarea procedurii 
de lucru 

 
Camera 

Deputaţilor 

14.          17. Articolul 16 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 16. - (1) Cartea de 
identitate se eliberează: 
 a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 14 şi 18 ani; 
 b) cu valabilitate de 7 ani, 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 25 de ani; 
 c) cu valabilitate de 10 ani, 
după împlinirea vârstei de 25 de ani; 

Articolul 16 se modifica si va 
avea următorul cuprins: 
"Art. 16. - (1) Cartea de 
identitate se eliberează: 
a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 18 ani; 
b)  cu valabilitate de 7 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 18 si 25 de ani; 
c)  cu valabilitate de 10 ani, după 
împlinirea vârstei de 25 de ani; 

Art. I pct.17 se 
modifică în sensul 
eliminării punctului 
(2) deoarece acesta 
reduce drastic durata 
de folosire a cărţilor de 
identitate de la 10 ani 
la 5 ani pentru 
persoanele adulte. 

Actualele cărţi de 
identitate au durata de 
folosire de 10 ani aşa 
cum prevede şi pct. 
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 d) cu valabilitate nelimitată, 
după împlinirea vârstei de 55 de ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) cu valabilitate nelimitată, după 
împlinirea vârstei de 55 de ani. 
 
Autor: deputat PSD Nicolae-Ciprian 
Nica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) c) din prezentul act 
normativ, iar acest 
sistem s-a dovedit 
fiabil şi funcţional. 
Eliminarea 

punctului (2) duce 
practic la 
continuitatea 
normelor juridice în 
materie, privind 
durata de valabilitate a 
cărţilor de identitate. 
Această măsură de 
scoatere a pct.(2), 
asigură liniştea 
cetăţeanului, pentru că 
nu-l va obliga să 
revină din 5 în 5 ani la 
autoritatea 
competentă, pentru 
obţinerea unu i  
document nou. 
Eliminarea pct.(2) 
însemnă economii 
la bugetul statului, 
deoarece schimbarea 
cărţilor de identitate 
se face mai rar. 
Beneficii estimative: 
- costuri anuale de 
operare vor fi scăzute 
la jumătate pentru 
fiecare persoană cu 
C.I. 
În primul caz fără 
modificarea 
prevederii legale 
până la vârsta de 70 
de ani C.I. se 



 
 

 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schimbă de 12 ori. 
În al doilea caz, cu 

modificarea 
propusă, până la 
vârsta de 70 de ani 
C.I. se schimbă de 5 
ori. 
Acest calcul aplicat la o 
populaţie de 
aproximativ 18 milioane 
de locuitori, posesori de 
carte de identitate, din 
care scădem cei care 
doresc cartea de 
identitate electronică 3 
milioane, rămân 15 
milioane de locuitori. 
Aplicând la aceştia 
calculul făcut anterior, 
rezultă din modificarea 
legii o economie de 
105.000.000 cărţi de 
identitate într-un 
termen de 70 de ani, 
adică 1.500.000 mai 
purine C.I. pe an. 
Aceasta presupune 
reducerea cheltuielilor 
de la bugetul de stat 
cu suma necesară 
emiterii şi operării a 
1.500.000 C.I anual 
- economii pentru 
cetăţeni, deoarece vor 
suporta mai rar taxele 
de preschimbare; 
- evitarea 
supraaglomerării 
ghişeelor, unde se 
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primesc cererile şi 
celelalte documente . 
 

15. 17. Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 16. - (1) Cartea de 
identitate se eliberează: 
 a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 14 şi 18 ani; 
 b) cu valabilitate de 7 ani, 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 25 de ani; 
 c) cu valabilitate de 10 ani, 
după împlinirea vârstei de 25 de ani; 
 d) cu valabilitate nelimitată, 
după împlinirea vârstei de 55 de ani.  
.................................................... 
 

    "Art. 16. - (1) Cartea de 
identitate şi cartea electronică 
de identitate se eliberează: 

 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

Nu se justifică 
reducerea termenului 
de valabilitate deoarece 
duce la creşterea 
birocraţiei şi a 
cheltuielilor atât pentru 
autorităţile publice cât 
şi pentru cetăţeni.  
Ar duce la creşterea 
numărului de persoane 
restanţiere care nu 
solicită eliberarea 
actului de identitate în 
termen legal. 
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16. 17. Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
..................................................... 
Art. 16. - (2) - 
(2) De la data punerii în circulaţie a 
cărţii electronice de identitate, cartea 
de identitate şi cartea electronică de 
identitate se eliberează: 
 a) cu valabilitate de 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 14 şi 18 ani; 
 b) cu valabilitate de 5 ani, 
după împlinirea vârstei de 18 ani.” 
 

Se elimină. 
 
Autor: deputat PSD Nicolae-Ciprian 
Nica 
 

Alin. (2) se abrogă 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

A fost făcută 
propunerea de 
completare a 
prevederilor alin. (1) 
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17.        18. Articolul 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Articolul 17 se modifica si va 
avea următorul cuprins: 

Art. I 
17. Articolul 17 se 
modifică prin 
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 „Art. 17. - (1) Cartea de 
identitate conţine date în format 
tipărit sau în format inscripţionat prin 
tehnologie laser, precum şi elemente 
de particularizare şi de siguranţă. 
 (2) Datele cu caracter personal 
înscrise în cartea de identitate sunt: 
 a) numele si prenumele 
titularului; 
 b) sexul; 
 c) cetăţenia titularului; 
 d) data şi locul naşterii 
titularului; 
 e) semnătura olografă a 
titularului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
 
  
 

"Art. 17. -  
(1) Cartea de identitate 
conţine date in format tipărit sau 
in format inscripţionat prin 
tehnologie laser, precum si 
elemente de particularizare si de 
siguranţă. 
(2) Datele cu caracter personal 
înscrise în cartea de identitate 
sunt: 
a) numele si prenumele 
titularului; 
b) sexul; 
c) prenumele părinţilor 
titularului; 
d) cetăţenia titularului; 
e) data si locul naşterii titularului; 
f) semnătura olografa a 
titularului; 
g) fotografia titularului; 
h) C.N.P.; 
i) adresa de domiciliu a 
titularului. 
 
Autor: deputat PSD Nicolae-Ciprian 
Nica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introducerea la 
pct.(2) la alin. c) a 
prenumelui 
părinţilor. Celelalte 
aliniate se 
renumerotează. 

Dispariţia 
prenumelor 
părinţilor, care s-a 
dispus prin HG 
516/2009 este un 
act imoral şi 
nejustificat. Prin 
aceasta statul nu 
mai recunoaşte 
apartenenţa prin 
naştere la părinţi 
naturali datorită 
scoaterii lor din 
documentul de 
identitate. 

Modificarea 
acestui articol 
reprezintă 
reparaţia morală a 
autorităţilor faţă 
de cetăţenii 
acestei ţări. 
Prin împărţirea 
corespunzătoare a 
spaţiului există 
posibilitatea înscrierii 
tuturor elementelor în 
spaţiul destinat 
înscrisurilor. 
 
 

Deputaţilor 
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18. 19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 şi 172, cu următorul 
cuprins: 

................................................ 
Art. 17². - (1) Imaginile 

impresiunilor papilare se colectează 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărţii electronice de 
identitate sau, în cazul minorilor şi al 
incapabililor, numai cu acordul expres 
al părinţilor sau, după caz, părintelui 
care exercită autoritatea părintească 
ori al reprezentantului legal. 

............................................. 

La articolul I punctul 19, 
articolului 172, se modifică şi va 
avea următorul  cuprins: 
 Art. 17². - (1) Imaginile 
impresiunilor papilare se preiau 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărţii electronice de 
identitate sau, în cazul minorilor şi al 
incapabililor, numai cu acordul 
expres al părinţilor sau, după caz, 
părintelui care exercită autoritatea 
părintească ori al reprezentantului 
legal. 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Pentru evitarea folosirii 
datelor biometrice în alt 
scop decât cel al 
personalizării cartea 
electronică de 
identitate. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

19. 19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 şi 172, cu următorul 
cuprins: 

................................................ 
 (2) Datele biometrice se 

colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de identitate, în 
scopul verificării autenticităţii acesteia 
şi identităţii titularului. 

............................................... 
 

 
(2) Datele biometrice se preiau 
numai pentru a fi înscrise în cartea 
electronică de identitate, în scopul 
verificării autenticităţii acesteia si 
identităţii titularului. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Pentru evitarea folosirii 
datelor biometrice în alt 
scop decât cel al 
personalizării cartea 
electronică de 
identitate. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

20. 19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 şi 172, cu următorul 
cuprins: 

................................................ 
(4) După personalizarea cărţii 

electronice de identitate, respectiv a 
cărţii de identitate şi transmiterea 

(4) După personalizarea cărţii 
electronice de identitate, respectiv a 
cărţii de identitate toate datele 
colectate în scopul producerii 
acestora se şterg imediat prin 
procedură automată. Această 
procedură de ştergere asigură 
imposibilitatea recuperării 

Procedurile de ştergere 
a acestor date trebuie 
strict reglementate, 
astfel încât să fie 
evitată orice posibilitate  
de recuperare a lor. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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acestora la autoritatea competentă să 
le elibereze, toate datele stocate în 
bazele de date de producţie se şterg 
prin procedură automată. 

............................................... 
 

parţiale sau totale a datelor 
şterse. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
 

21. 19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 şi 172, cu următorul 
cuprins: 

................................................ 
(5) Imaginile impresiunilor 

papilare colectate cu ocazia depunerii 
cererii de eliberare a cărţii electronice 
de identitate se şterg prin procedură 
automată imediat după 
personalizarea cărţii electronice de 
identitate. 

............................................... 
 

(5) Imaginile impresiunilor papilare 
preluate cu ocazia depunerii cererii 
de eliberare a cărţii electronice de 
identitate se şterg prin procedură 
automată imediat după 
personalizarea cărţii electronice de 
identitate. Această procedură de 
ştergere asigură imposibilitatea 
recuperării parţiale sau totale a 
datelor şterse. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 Camera 
Deputaţilor 

22. 19. După articolul 17 se 
introduc două noi articole, 
articolele 171 şi 172, cu următorul 
cuprins: 

................................................ 
(6) Procedurile de preluare a 

datelor biometrice pentru emiterea 
cărţii electronice de identitate se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 

............................................... 

(6) Procedurile de preluare a datelor 
biometrice pentru emiterea cărţii 
electronice de identitate, precum şi 
procedurile de ştergere a datelor 
prevăzute la alin.(4) şi (5) se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne şi a 
Ministerului pentru Societatea 
Informaţională.” 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
 

  
Camera 

Deputaţilor 

23.          20. Articolul 19 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
 

 
 

 
Camera 
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    "Art. 19. - (1) Serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor 
eliberează un nou act de identitate în 
următoarele cazuri: 
    a) la expirarea termenului de 
valabilitate a actului de identitate 
care urmează a fi preschimbat; 
    b) dacă s-a modificat numele sau 
prenumele titularului, data ori locul 
naşterii, iar în cazul titularului unei 
cărţi electronice de identitate, şi 
prenumele părinţilor; 
     
 
    
.................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) dacă s-a modificat numele 
titularului, s-a schimbat pe cale 
administrativă numele sau 
prenumele acestuia, s-a schimbat 
data ori locul naşterii iar în cazul 
titularului unei cărţi electronice de 
identitate, s-a schimbat prenumele 
părinţilor; 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Distincţie dintre 
modificarea/schimbarea 
numelui pe cale 
administrativă este 
clarificată de mult în 
doctrină. Modificarea 
numelui se referă strict 
la numele de familie, 
pe când schimbarea 
numelui pe cale 
administrativă vizează 
atât numele cât şi 
prenumele. 
 

Deputaţilor 

24.          21. "Art. 20. - (1) Cartea de 
identitate provizorie se eliberează 
în următoarele cazuri: 
..................................................... 
d) când se solicită eliberarea unei 
cărţi electronice de identitate sau 
a unei cărţi de identitate, în unul 
din cazurile prevăzute la art. 19 
alin. (1) lit. a), b), e)- j). 

 
 
 
 

Lit. d) se abrogă 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
 
Se evită creşterea 
volumului de activitate 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

25. 21. "Art. 20. - (1) Cartea de 
identitate provizorie se eliberează 
în următoarele cazuri: 
..................................................... 
(2) Termenul de valabilitate a cărţii 

 
 
 
Alin. (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 
Consecinţa propunerii 
de abrogare a lit. d) 

 
Camera 

Deputaţilor 
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de identitate provizorie este de la o 
lună la un an. diferenţiat după cum 
urmează: 
a) de la o lună la un an, pentru 
situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-
c); 
b) 45 de zile, pentru situaţia 
prevăzută la alin. (1) lit. d). 
(3) Prevederile art. 15 şi 16 se aplică 
în mod corespunzător." 
 

   (2) Termenul de valabilitate a 
cărţii de identitate provizorie este 
de la o lună la un an 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

26.            24. La articolul 27, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
    "(4) În situaţia în care părinţii 
minorului aflat, în condiţiile legii, 
în centre specializate aflate sub 
autoritatea serviciilor publice de 
asistenţă socială nu sunt 
cunoscuţi sau nu pot fi 
identificaţi, domiciliul minorului 
este la adresa centrului 
respectiv." 
 

 
 
 
 

Alin. (4) se abrogă. 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
 
Contravine cu art. 27, 
alin. (2) din OUG nr. 
97/2005, art. 93 C.civ. 
şi art. 59 din Legea nr. 
272/2004 

 
Camera 

Deputaţilor 

27.        25. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
    "Art. 28. - (1) Dovada adresei de 
domiciliu se poate face cu: 
    a) acte încheiate în condiţiile de 
validitate prevăzute de legislaţia 
română în vigoare, privind titlul 
locativ; 
     
..................................................... 
   

Art. 28, alin. (1), lit. a) – d) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 28. - (1) Dovada adresei de 
domiciliu se poate face cu: 
    a) acte încheiate în condiţiile de 
validitate prevăzute de legislaţia 
română în vigoare, privind titlul 
locative sau extrasul de carte 
funciară; 
   

 
Asigură concordanţa cu 
prevederile art. 883, 
alin.(2) şi art.885 Cod 
civil 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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 Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 

28. 25. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

................................................ 
b) declaraţia scrisă a 

găzduitorului, persoană fizică sau 
persoană juridică, de primire în 
spaţiu, însoţită de unul dintre 
documentele prevăzute la lit. a) sau, 
după caz, la lit. d); 

................................................ 
 

b) declaraţia scrisă a 
găzduitorului, persoană fizică 
sau persoană juridică, de primire 
în spaţiu, dată în condiţiile 
Codului civil, însoţită de unul din 
documentele prevăzute la lit. a) 
sau după caz, la lit. d) 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

 
Asigură concordanţa cu 
prevederile art. 321 şi 
următoarele Cod civil 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

29. 25. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

................................................ 
c) declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului, însoţită de 
nota de verificare a poliţistului de 
ordine publică, prin care se certifică 
existenţa unui imobil cu destinaţie de 
locuinţă şi faptul că solicitantul 
locuieşte efectiv la adresa declarată, 
pentru persoana fizică ce nu poate 
prezenta documentele prevăzute la 
lit. a) şi b); 

................................................ 
 

c) declaraţia motivată pe 
propria răspundere a solicitantului, 
însoţită de nota de verificare a 
poliţistului de ordine publică, prin 
care se certifică existenţa unui 
imobil cu destinaţie de locuinţă şi 
faptul că solicitantul locuieşte efectiv 
la adresa declarată, pentru persoana 
fizică ce nu poate prezenta 
documentele prevăzute la lit. a) şi 
b); 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

 
Se angajează 
răspunderea 
solicitantului 

 
Camera 

Deputaţilor 

30. 25. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

................................................ 
d) documentul eliberat de 

autoritatea administraţiei publice 
locale, din care să rezulte că 

d) documentul eliberat de 
autoritatea administraţiei publice 
locale, din care să rezulte că 
solicitantul sau, după caz, 
găzduitorul acestuia figurează înscris 
în Registrul agricol sau evidenţele 

Evidenţele fiscal au un 
grad de acurateţe 
similar cu cel al 
Registrului agricol din 
cadrul UAT 

 
Camera 

Deputaţilor 
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solicitantul sau, după caz, găzduitorul 
acestuia figurează înscris în Registrul 
agricol cu imobil cu destinaţie de 
locuinţă; 

................................................ 
 

fiscale cu imobil cu destinaţie de 
locuinţă; 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

31. 25. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

................................................ 
(3) În cazul minorului şi al 

persoanei puse sub interdicţie, 
declaraţia pe propria răspundere 
prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se 
semnează de către părintele sau, 
după caz, părinţii care exercită 
autoritatea părintească sau de către 
reprezentanţii lor legali." 

 

Alin. (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
   (3) În cazul copilului 
declaraţia pe proprie răspundere 
prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă 
şi se semnează de către acesta 
cu încuviinţarea 
părintelui/părinţilor care 
exercită autoritatea părintească 
sau de către reprezentantul legal 
iar pentru persoana pusă sub 
interdicţie de reprezentantul 
legal 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 
 

 
Nu vine în contradicţie 
cu art. 41, alin.(2) din 
Codul civil 

 
Camera 

Deputaţilor 

32.          27. Articolul 31 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 31. - (1) Menţiunea privind 
stabilirea reşedinţei se înscrie la 
cererea persoanei fizice care 
locuieşte mai mult de 15 zile la 
adresa la care are locuinţa secundară. 
    ................................................. 
 

 
 
Termenul de persoană fizică se 
înlocuieşte cu termenul ,,persoană” 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

 
 
Corelarea termenului 
folosit în prezentul act 
normativ 

 
Camera 

Deputaţilor 

33. Art. IV. -  
.................................................... 

 Art. 411. - (9) -  

La articolul IV, alineatul 
(9) al articolului 411 se modifică 
şi va avea următorul  cuprins: 

 
Este necesară 
detalierea, prin norme, 

 
Camera 

Deputaţilor 
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(9) Forma şi conţinutul cărţii de 
rezidenţă şi ale cărţii electronice de 
rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, astfel cum se prevede la 
art. 40 alin. (1). 
……………………………………………………........ 
 

 (9) Forma şi conţinutul cărţii 
de rezidenţă şi ale cărţii electronice 
de rezidenţă, inclusiv elementele 
de particularizare şi de siguranţă 
prevăzute la alin.(2) şi alin.(5) 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Afacerilor Interne şi 
a Ministerului pentru Societatea 
Informaţională. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
 

a elementelor de 
particularizare şi de 
siguranţă prevăzute la 
alin.(2) şi (5). 
 

34.  Art. IV. - 
…………………………………………………….. 
 
 Art. 412. - (1) Certificatele 
digitale se emit şi se înscriu după cum 
urmează: 
     a) certificat digital, de 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
     b) certificat digital calificat, de 
un furnizor de servicii de certificare, 
acreditat în condiţiile Legii nr. 
455/2001 privind semnătura 
electronică. 
.................................................... 
 

 
 
 
(11) Certificatul digital prevăzut 
la alin.(1) lit. a) poate fi utilizat 
numai în raport cu  sistemele 
informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne şi cu sisteme 
informatice terţe ale 
administraţiei publice stabilite 
prin hotărâre de Guvern. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 
 

  
Camera 

Deputaţilor 

35. Art. IV. - 
…………………………………………………….. 
 Art. 413. - (1) Imaginile 
impresiunilor papilare se colectează 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărţii electronice de 
rezidenţă sau, în cazul minorilor şi al 

Art. 413. - (1) Imaginile 
impresiunilor papilare se preiau 
numai cu acordul expres al 
solicitantului cărţii electronice de 
rezidenţă sau, în cazul minorilor şi al 
incapabililor, numai cu acordul 
expres al părinţilor sau, după caz, al 

Termenul „se preiau” 
necesită a fi înlocuit cu 
„se prelucrează”. 
 
 
 
 

 
Camera 
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incapabililor, numai cu acordul expres 
al părinţilor sau, după caz, al 
părintelui care exercită autoritatea 
părintească ori al reprezentantului 
legal. 

(2) Datele biometrice se 
colectează pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de rezidenţă în 
scopul verificării autenticităţii acesteia 
şi identităţii titularului. 
 
  .......................................... 
 
 (4) După personalizarea cărţii 
electronice de rezidenţă, respectiv a 
cărţii de rezidenţă şi transmiterea 
acestora la autoritatea competentă să 
le elibereze, toate datele stocate în 
bazele de date de producţie se şterg 
prin procedură automată. 
 
 
 
 
 (5) Imaginile impresiunilor 
papilare colectate cu ocazia depunerii 
cererii de eliberare a cărţii electronice 
de rezidenţă se şterg prin procedură 
automată imediat după 
personalizarea cărţii electronice de 
rezidenţă. 
 
 
 
 
 (6) Procedurile de preluare a 

părintelui care exercită autoritatea 
părintească ori al reprezentantului 
legal. 
 (2) Datele biometrice se 
preiau numai pentru a fi înscrise în 
cartea electronică de rezidenţă în 
scopul verificării autenticităţii 
acesteia şi identităţii titularului. 
 
 
 
 
 (4) După personalizarea cărţii 
electronice de rezidenţă, respectiv a 
cărţii de rezidenţă şi transmiterea 
acestora la autoritatea competentă 
să le elibereze, toate datele 
colectate în scopul producerii 
acestora se şterg imediat prin 
procedură automată. Această 
procedură de ştergere asigură 
imposibilitatea recuperării 
parţiale sau totale a datelor 
şterse.  
 (5) Imaginile impresiunilor 
papilare preluate cu ocazia 
depunerii cererii de eliberare a cărţii 
electronice de rezidenţă se şterg 
prin procedură automată imediat 
după personalizarea cărţii 
electronice de rezidenţă. Această 
procedură de ştergere asigură 
imposibilitatea recuperării 
parţiale sau totale a datelor 
şterse. 
 (6) Procedurile de preluare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedurile de ştergere 
a acestor date trebuie 
strict reglementate, 
astfel încât să fie 
evitată orice suspiciune 
referitoare la un posibil 
caracter reversibil al 
procedurii de ştergere. 
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datelor biometrice pentru emiterea 
cărţii electronice de rezidenţă se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
.................................................... 
 

datelor biometrice pentru emiterea 
cărţii electronice de rezidenţă, 
precum şi procedurile de 
ştergere a datelor prevăzute la 
alin.(4) si (5) se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului,  la 
propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne şi a 
Ministerului pentru Societatea 
Informaţională. 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 
 

36. Art. V. -  
............................................... 
Art. 8 - (4) Imprimeria Naţională 

asigură distribuirea cărţilor 
electronice de identitate, a cărţilor de 
identitate, a cărţilor de alegător 
aferente acestora, a cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor 
de rezidenţă, în vederea eliberării 
către solicitanţi, în condiţiile stabilite 
prin protocoale încheiate cu 
D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul. 

................................................ 
 

(4) Imprimeria Naţională asigură 
distribuirea la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor,  respectiv la 
structurile teritoriale pentru 
imigrări, a cărţilor electronice de 
identitate, a cărţilor de identitate, a 
cărţilor de alegător aferente 
acestora, a cărţilor electronice de 
rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, 
în vederea eliberării către solicitanţi, 
în condiţiile stabilite prin protocoale 
încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi 
Inspectoratul. 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
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Deputaţilor 

37. 6. După articolul 8 se introduc 
patru noi articole, articolele 8¹-
8⁴, cu următorul cuprins: 

 
 
 

 
Se încalcă principiul 
autonomiei locale şi 
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................................................ 
    Art. 8⁴. - (5) Neremedierea 
deficienţelor constatate sau 
nerespectarea termenelor 
stabilite potrivit alin. (4) 
abilitează D.E.P.A.B.D. să 
suspende activitatea specifică 
eliberării actelor de identitate." 
 

 
Alin. (5) se abrogă 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

prevederile OG nr. 
84/2001; suspendarea 
nu poate fi dispusă de o 
instituţie publică ce nu 
are competenţă 
materială faţă de o 
autoritate publică locală 
 

38.       Art. 11. - (1) Punerea în 
circulaţie a cărţii electronice de 
identitate şi a cărţii de identitate se 
realizează, în mod eşalonat, în 
termen de maximum 6 luni de la 
data emiterii primei cărţi 
electronice de identitate sau a 
primei cărţi de identitate, pe 
măsura asigurării cu suportul tehnic 
necesar a serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor. 
    (2) Punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de rezidenţă şi a cărţii de 
rezidenţă se realizează eşalonat, pe 
măsura asigurării structurilor 
teritoriale pentru imigrări cu suportul 
tehnic necesar. În vederea 
generalizării activităţii de emitere a 
cărţilor electronice de rezidenţă şi a 
cărţilor de rezidenţă, asigurarea 
suportului tehnic necesar eliberării 
acestora se realizează, eşalonat, în 
termen de până la 6 luni de la data 
emiterii primei cărţi electronice de 
rezidenţă, respectiv a primei cărţi de 
rezidenţă." 

Alin. (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    (1) Punerea în circulaţie a 
cărţii electronice de identitate şi 
a cărţii de identitate se 
realizează, în mod eşalonat, în 
termen de maxim 18 luni de la 
data emiterii primei cărţi 
electronice de identitate, pe 
măsura asigurării cu suportul 
tehnic necesar a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor. 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

Termenul este foarte 
scurt, nerealist. 
Generalizarea eliberării 
cărţii de identitate şi a 
cărţii electronice de 
identitate trebuie 
efectuată de 
aproximativ 500 de 
servicii publice 
comunitare de evidenţă 
a persoanelor. 
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39. ART. X 
    ................................................. 
    (5) Datele biometrice pentru 
cartea electronică de identitate se 
colectează de către Direcţia 
Generală de Paşapoarte, cu 
echipamentele utilizate la 
paşapoartele electronice. 
    (6) Datele biometrice pentru 
cartea electronică de rezidenţă se 
colectează de către Inspectoratul 
General pentru Imigrări, cu 
echipamentele utilizate la 
paşapoartele electronice şi la 
permisele de şedere pentru cetăţenii 
străini. 
    (7) Datele pentru cartea de 
identitate şi datele biometrice pentru 
cartea electronică de identitate se 
colectează, pentru cetăţenii români 
aflaţi în străinătate, de către 
Ministerul Afacerilor Externe, cu 
echipamentele utilizate la 
paşapoartele electronice, aflate în 
dotarea sa şi a misiunilor diplomatice 
sau oficiilor consulare. 

 
 
La art. X, alin. (5) se abrogă. 
   FOARTE IMPORTANT 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

Preluarea datelor 
biometrice de către 
structurile de 
paşapoarte ar avea un 
puternic impact social 
negativ.Prin păstrarea 
textului, cetăţeanul 
care doreşte o carte 
electronică de 
identitate va trebuii să 
se deplaseze din 
localitatea de domiciliu 
în municipiul reşedinţă 
de judeţ care poate fi la 
distanţe foarte Mari 
(80-120 km) în loc să 
depună cererea la 
servicial de evidenţă 
care funcţionează chiar 
în localitatea de 
domiciliu sau într-o 
localitate apropiată. 
Această reglementare 
va determina 
nemulţumirea 
cetăţenilor, având în 
vedere şi faptul că actul 
de identitate este un 
document obligatoriu 
pentru toţi cetăţenii şi 
un unul opţional. 
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Deputaţilor 

40. ART. XI 
     (1) Actele de identitate 
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eliberate, în condiţiile legii, până 
la punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate şi a cărţii 
de identitate potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv 
cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se 
preschimbă după cum urmează: 
    a) actele de identitate eliberate 
persoanelor născute după data de 
1 ianuarie 1981 se preschimbă în 
perioada 1 iulie 2013-30 iunie 
2014; 
     b) actele de identitate 
eliberate persoanelor născute în 
perioada 1 ianuarie 1966-31 
decembrie 1980 se preschimbă în 
perioada 1 iulie 2014-30 iunie 
2015; 
     c) actele de identitate 
eliberate persoanelor născute în 
perioada 1 iulie 1946-31 
decembrie 1965 se preschimbă în 
perioada 1 iulie 2015-30 iunie 
2016; 
     d) actele de identitate 
eliberate persoanelor născute 
până la data de 31 decembrie 
1945 se preschimbă în perioada 1 
iulie 2016-31 decembrie 2016. 
     (2) Valabilitatea actelor de 
identitate prevăzute la alin. (1) 
încetează la data expirării 
perioadei în care acestea pot fi 

Alin. (1) – (3) se abrogă 
 
Autori deputaţii: Bucura-Oprescu 
Simona, Ciolacu Ion-Marcel, Babuş 
Radu şi Almăjanu Marin 

Sunt neconstituţionale, 
retroactivează, nu pot 
atinge valabilitatea unui 
act de identitate 
eliberat pe legea veche 
cu respectarea tuturor 
cerinţelor imperative 
ale acesteia 

Deputaţilor 
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preschimbate. 
     (3) Persoanele care la 
expirarea termenului prevăzut la 
art. 11 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 69/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, au 
împlinit vârsta de 70 de ani sunt 
exceptate de la obligaţia 
preschimbării actelor de 
identitate prevăzută la alin. (1), 
preschimbarea având loc la 
solicitarea şi cu acordul de voinţă 
al acestor persoane. 
    (4) În termen de 5 ani de la data 
finalizării procesului de asigurare a 
structurilor teritoriale pentru imigrări 
cu suportul tehnic necesar eliberării 
cărţilor electronice de rezidenţă, 
cărţile de rezidenţă eliberate până la 
data punerii în circulaţie a cărţii 
electronice de rezidenţă se 
preschimbă, eşalonat, în condiţii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
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