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 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                   Nr.26/441 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU               20 martie  2002  

ECOLOGIC  
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, 
trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.602 din 29 
octombrie 2001.  
  La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere: 

- avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
nr.32/926/28.11.2001; 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.602 din 
21.11.2001; 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/779/7.11.2001. 
- avizul Consiliului Legislativ nr.927 din 31.08.2001. 

  Proiectul de lege a fost adoptat, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri, în şedinţa 
din 12 martie 2002. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din  categoria legilor ordinare.  
 
 

 PRESEDINTE, 
 
             SECRETAR, 

IOAN OLTEAN        
 

                 KOVACS CSABA TIBERIU



 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic      
Nr.441/20.03.2002 

 
 

RAPORT   
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
 

 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, în şedinţa din 12 martie 2002, Comisia a hotărât, cu 18 
voturi pentru şi 2 abţineri, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor în forma 
adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu următoarele amendamente: 

  
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamente propuse  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

 
1. 

 
 Art.1 – Serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din 
cadrul prefecturilor judeţene şi municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare servicii publice 

 
 Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 Art.1 – Serviciile publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din cadrul 
prefecturilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

 
Pentru corecta redactare 
literară a textului. 
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comunitare, asigura întocmirea, păstrarea, evidenţa 
şi eliberarea paşapoartelor simple. 

denumite în continuare servicii publice comunitare, 
asigura întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea 
paşapoartelor simple. 
 

 
2. 

 
 Art.6 – (2) Serviciile publice comunitare 
îndeplinesc şi orice alte atribuţii stabilite prin 
reglementări legale. 

 
 Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul 
cuprins: 
 Art.6 – (2) Serviciile publice comunitare 
îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin 
reglementări legale. 
 

 
Pentru mai multă acurateţe a 
textului. 

 
3. 

 
 Art.7 – Modul de organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice comunitare, structura 
organizatorică şi numărul de personal se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

 
 Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
 Art.7 – Modul de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice comunitare, structura 
organizatorică şi numărul de personal se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Administraţiei Publice. 
 

 
Se stabileşte iniţiatorul 
hotărârii de Guvern. 

 
4. 

 
 Capitolul V 
 Asigurarea financiară şi materială 
 

 
 Capitolul V va avea următorul cuprins : 
 Capitolul V 
 Asigurarea financiară, materială şi de 
personal. 
 

 
Pentru concordanţa dintre 
titlu capitolului şi cuprinsul 
acestuia în urma 
completărilor adoptate la 
Senat. 
 

 
5. 

 
 Art.15 – (1) Taxele de eliberare a 
paşapoartelor şi de furnizare a datelor din 
Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor şi 
din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti 
de evidenţă a paşapoartelor se aprobă prin ordin al 

 
 Alineatul 1 al articolului 15 va avea 
următorul cuprins : 
 Art.15 – (1) Taxele de eliberare a 
paşapoartelor simple şi de furnizare a datelor din 
Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor şi din 

 
Prin publicarea hotărârii de 
Guvern, solicitanţii pot lua 
cunoştinţă de taxele ce 
trebuiesc plătite pentru 
obţinerea paşapoartelor 
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ministrului administraţiei publice, cu avizul 
Oficiului Concurenţei. 
 

registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de 
evidenţă a paşapoartelor se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice şi cu avizul Oficiului 
Concurenţei. 
 

simple. 

 
6. 

 
 Art.151 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale de evidenţă informatizată a persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se transferă 
în interesul serviciului în cadrul Direcţiei generale 
pentru paşapoarte şi al structurilor serviciilor 
publice comunitare din subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice. 
 

 
 Alineatul 1 al articolului 151 va avea 
următorul cuprins : 
 Art.151 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale de evidenţă informatizată a persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se transferă 
în interesul serviciului, după caz, în cadrul 
Direcţiei generale pentru paşapoarte şi al 
structurilor serviciilor publice comunitare din 
subordinea Ministerului Administraţiei Publice. 
 

 
Detaşarea şi transferul în 
interesul serviciului sunt 
modalităţi diferite de 
modificare a contractului de 
muncă. 

 
7.  

 
 Art.17 – Ministerul Administraţiei Publice 
va elabora normele metodologice de aplicare a 
prevederilor acestei ordonanţe. 
 

 
 Articolul 17 va avea următorul cuprins : 
 Art.17 – Ministerul Administraţiei Publice 
împreună cu Ministerul de Interne vor elabora 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
acestei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la 
publicarea sa. 
 

 
Este necesară colaborarea 
celor două ministere la 
elaborarea normelor, cât şi 
stabilirea unui termen pentru 
emiterea lor. 
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AMENDAMENTE  RESPINSE 
In cursul dezbaterilor în comisie următoarele amendamente au fost respinse: 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

Amendament propus 
(autorul) 

 
Motivare 

 
1. 

 
 

 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tiberiu şi 
Tiberiu Toro, au propus : respingerea în totalitate a 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor şi introducerea prevederilor acesteia, 
prin amendare, în textul Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 
 

 
1. Pentru susţinere: 
Nu se justifică nici din 
punctul de vedere al 
funcţionalităţii, nici din 
considerente materiale 
organizarea Serviciilor 
publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor separat de 
Serviciile publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei. 
Se propune integrarea 
acestora în structura 
Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
judeţene, respectiv al 
Consiliului Municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
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Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa 
Paşapoartelor, subordonat 
Ministerului Administraţiei 
Publice. 
2. Pentru respingere: 
Conform Programului de 
Guvernare pe perioada 2001 
– 2004, cap. 9.1., unul din 
obiective îl constituie 
demilitarizarea şi 
descentralizarea unor 
servicii comunitare. Prin 
Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.291/2000 
aprobată prin Legea 
nr.308/2001 Direcţia de 
paşapoarte din structura 
Ministerului de Interne a 
trecut la Ministerul 
Administraţiei Publice. 
 

 
2. 

 
 Titlul ordonanţei va avea următorul 
cuprins : 
 Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
 

 
 Domnul deputat Gheorghe Ana a propus 
următorul amendament : 
 La articolul unic al legii, punctul 1, titlul 
ordonanţei Guvernului va avea următorul cuprins : 
 Ordonanţă pentru înfiinţarea şi 
organizarea Direcţiei Generale pentru 
Paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple 

 
1. Pentru susţinere: 
Se are în vedere obiectul de 
reglementare a proiectului, 
precum şi dispoziţia de 
abilitare din Legea 
nr.324/2001, aspect 
menţionat şi de Consiliul 
Legislativ în Avizul 
nr.927/31.08.2001. 
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 2. Pentru respingere: 
In formularea titlului 
ordonanţei Guvernului s-a 
avut în vedere faptul că 
activitatea de bază se 
desfăşoară la serviciile 
publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor din cadrul 
prefecturilor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
 

 
3. 

 
 Art.1 – Serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din 
cadrul prefecturilor judeţene şi municipiul 
Bucureşti, denumite în continuare servicii publice 
comunitare, asigura întocmirea, păstrarea, evidenţa 
şi eliberarea paşapoartelor simple. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 1 să aibă următorul cuprins : 
 Art.1 – Serviciile publice comunitare locale 
pentru eliberarea paşapoartelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare, asigură 
primirea documentelor necesare eliberării 
paşapoartelor simple, înmânarea acestora 
solicitanţilor, precum şi ţinerea evidenţei 
paşapoartelor simple eliberate.  
 
 

 
Astfel de servicii se 
organizează numai la nivelul 
prefecturilor şi a 
municipiului Bucureşti. 

 
4. 

 
 Art.3 – Ministerul Administraţiei Publice, 
prin Direcţia Generală pentru Paşapoarte, asigură 
punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a 
legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor 
simple, precum şi a programelor de reformă 
privind apropierea administraţiei publice de 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
abrogarea articolului 3. 

 
Este stabilită autoritatea 
statului care asigură, într-o 
concepţie unitară, punerea în 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei. 
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cetăţean. 
 
5. 

 
 Art.6 – (1) Serviciile publice comunitare au 
următoarele atribuţii principale : 
 a) soluţionează cererile pentru eliberarea 
paşapoartelor simple ori de prelungire a 
valabilităţii acestora, în conformitate cu 
prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte ; 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament : 
 Litera a) a alineatului (1) a articolului 6, să 
aibă următorul cuprins : 
 a) primeşte şi soluţionează cererile pentru 
eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a 
valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile 
legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la 
care România este parte ; 
 

 
Obligaţia soluţionării 
cererilor presupune 
obligativitatea primirii 
acestora. 
 

 
6. 

 
 Art.6 – (1) Serviciile publice comunitare au 
următoarele atribuţii principale : 
……………………………………………….. 
 c) administrează, gestionează şi valorifică 
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de 
evidenţă a paşapoartelor ; 
 d) asigură înscrierea de menţiuni în 
paşapoarte, în condiţiile legii ; 
 e) organizează, la nivelul judeţului şi al 
municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul 
eliberării paşapoartelor. 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament : 
 Literele c), d) şi e) ale alineatului (1) al 
articolului 6 să se abroge. 

 
Sunt stabilite atribuţiile 
principale ale serviciilor 
publice comunitare. 
 

 
7.  

  
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament : 
 Să fie introduse două noi alineate (4) şi (5), 
în cadrul articolului 6,care vor avea următorul 
cuprins : 
 (4) Direcţia de Paşapoarte din cadrul 
Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a 

 
Este contrar prevederilor 
art.1, 2 şi 3 din Ordonanţă. 
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Persoanei din subordinea Ministerului de 
Interne exercită toate celelalte atribuţii 
referitoare la regimul paşapoartelor conform 
legislaţiei în vigoare. 
 (5) Pentru atribuţiile care îi revin, Direcţia 
de Paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale de 
Evidenţă Informatizată a Persoanei din 
subordinea Ministerului de Interne îşi 
reactualizează, valorifică şi gestionează datele 
din Sistemul naţional informatic de evidenţă a 
paşapoartelor simple. 
 

 
8. 

 
 Art.8 – (1) Direcţia Generală pentru 
Paşapoarte se organizează în structura Ministerului 
Administraţiei Publice, prin reorganizarea 
Direcţiei de paşapoarte din cadrul Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei 
din structura Ministerului de Interne.  
 (2) Sediul Direcţiei Generale pentru 
Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei 
Publice este în municipiul Bucureşti.  
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 8 va avea următorul cuprins : 
 Art.8 – (1) Direcţia Generală pentru 
Paşapoarte se organizează în structura Ministerului 
Administraţiei Publice, prin preluarea de la 
Direcţia de paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale 
de Evidenţă Informatizată a Persoanei din 
subordinea Ministerului de Interne, a activităţilor 
şi a personalului din domeniul primirii 
documentelor necesare eliberării paşapoartelor 
simple şi înmânării acestora către solicitanţi.  
 (2) Sediul Direcţiei Generale pentru 
Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei 
Publice este în municipiul Bucureşti.  
 

 
Amendament rămas fără 
obiect în urma completărilor 
aduse de Senat textului 
Ordonanţei prin introducerea 
art.151. 

 
9. 

 
 Art.9 – (2) Ministerul Administraţiei 
Publice îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute prin 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 

 
Este reglementat la art.9 
alin.(1). 
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lege sau alte reglementări legale, precum şi decizii 
ale primului ministru, în domeniul activităţii de 
paşapoarte. 
 

 Alineatul (2) al articolului 9, să aibă 
următorul cuprins : 
 (2) Direcţia Generală pentru Paşapoarte din 
cadrul Ministerului Administraţiei Publice are 
următoarele atribuţii principale : 
 a) – organizează, îndrumă şi controlează 
activitatea de primire a cererilor pentru eliberarea 
paşapoartelor simple şi de eliberare a acestora în 
condiţiile legii : 
 b) – constituie şi gestionează Registrul 
naţional de evidenţă a paşapoartelor simple 
eliberate. 
 
 
 

 

 
10. 

 
 Art.10 – (2) Structura organizatorică a 
Direcţiei Generale pentru Paşapoarte cuprinde 
direcţii, servicii şi birouri, stabilite prin ordin al 
ministrului administraţiei publice. 
 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Alineatul (2) al articolului 10, să aibă 
următorul cuprins : 
 (2) Structura organizatorică a Direcţiei 
Generale pentru Paşapoarte din cadrul Ministerului 
Administraţiei Publice cuprinde servicii şi birouri, 
stabilite prin ordin al ministrului administraţiei 
publice.  
 

 
Textul Ordonanţei este mai 
permisiv. 
 

 
11. 

 
 Art.11 – (1) In exercitarea atribuţiilor ce îi 
revin în domeniul activităţii de paşapoarte, 
Ministerul Administraţiei Publice colaborează cu 
Ministerul de Interne şi cu celelalte ministere şi 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 11, să aibă următorul cuprins : 
 Art.11 – (1) In exercitarea atribuţiilor ce îi 
revin în activitatea de primire a documentelor şi de 

 
Textul Ordonanţei este mai 
cuprinzător. 
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locale.  eliberare a  paşapoartelor, Ministerul Administraţiei 
Publice colaborează cu Ministerul de Interne. 
 

 
12. 

 
 Art.11 – (2) In vederea îndeplinirii 
atribuţiilor sale, Ministerul Administraţiei Publice 
are dreptul să solicite informaţii, date şi 
documente de la ministere şi celelalte autorităţi 
publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice, 
siguranţei şi apărării naţionale, în condiţiile legii. 

 
 Doamna deputat Maria Lazăr a propus 
următorul amendament : 
 Alineatul 2 al articolului 11 să aibă 
următorul cuprins : 
 Art.11 – (2) In vederea îndeplinirii 
atribuţiilor sale, Ministerul Administraţiei Publice 
are dreptul să solicite şi să ofere informaţii, date şi 
documente de la ministere şi celelalte autorităţi 
publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice, 
siguranţei şi apărării naţionale, în condiţiile legii. 
 

 
Este în contradicţie cu ce s-a 
dorit şi reglementat prin 
acest articol. 

 
13. 

 
CAPITOLUL IV 

Eliberarea paşapoartelor în sistem de ghişeu 
unic 

 
 Domnul deputat Viorel Coifan a propus 
următorul amendament : 
 Titlul Cap.IV va avea următorul cuprins : 

CAPITOLUL IV 
Eliberarea paşapoartelor simple în sistem de 

ghişeu unic 

 
Aşa cum rezultă şi din 
cuprinsul capitolului şi din 
titlul Ordonanţei se înţelege 
că obiectul Ordonanţei este 
reglementarea activităţii de 
eliberare a paşapoartelor 
simple. 
 

 
14. 

 
 Art.12 – (2) Serviciile comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor preiau cererile pentru 
eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a 
valabilităţii acestora şi le transmit în mod operativ 
spre soluţionare serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor de la 
nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Alineatul (2) al articolului 12 să aibă 
următorul cuprins : 
 (2) Serviciile comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor preiau cererile pentru eliberarea 
paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii 

 
Este contrar prevederilor 
art.1, 2 şi 3 din Ordonanţă. 
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 acestora şi le transmit spre soluţionare, în mod 
operativ, serviciilor judeţene de evidenţă 
informatizată a persoanei din structura Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei 
din subordinea Ministerului de Interne. 
 

 
15. 

 
 Art.13 – Serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
analizează cererile prevăzute la art.12 şi emit 
menţiuni necesare în acestea, în condiţiile legii, şi 
le transmit operativ serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, care le eliberează 
solicitanţilor. 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 13 să aibă următorul cuprins : 
 Art.13 – Serviciile judeţene de evidenţă 
informatizată a persoanei analizează cererile 
prevăzute la art.12 şi emit paşapoarte simple 
solicitate de cetăţeni, sau, după caz, înscriu 
menţiunile necesare în acestea, în condiţiile legii, şi 
le transmit operativ serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, din cadrul 
Ministerului Administraţiei Publice, care le 
eliberează solicitanţilor. 
 

 
Aşa cum s-a stabilit la art.1 
serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor sunt 
organizate la nivelul 
prefecturilor şi a 
municipiului Bucureşti. 

 
16. 

  
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 După Capitolul IV să fie introdus un nou 
capitol V care va avea următorul cuprins : 

CAPITOLUL V 
Personalul serviciilor publice comunitare 

 
 Art.14 – Personalul serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor trebuie să îndeplinească cerinţele de 
calificare potrivit standardelor de pregătire şi 

 
Personalul din cadrul 
serviciilor publice 
comunitare sunt funcţionari 
publici, fiindu-le aplicabile 
prevederile Legii 
nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici. 
Problematica personalului a 
fost soluţionată de Senat prin 
introducerea art.151. 
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ocupaţionale pentru profesiile respective şi să 
participe la programele specifice de formare 
profesională continuă. 
 Art.15 – Personalul serviciilor publice 
comunitare profesioniste ale Direcţiei Generale 
pentru Paşapoarte din cadrul Ministerului 
Administraţiei Publice se compune din : 
 a) ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri ai 
poliţiei comunitare ; 
 b) funcţionari publici calificaţi în 
specialităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor 
specifice ; 
 c) personal contractual auxiliar. 
 
 După articolul 15, să fie introdus un nou 
articol 151 care să aibă următorul cuprins : 
 Art.151 – Personalul serviciilor publice 
comunitare şi al Direcţiei Generale pentru 
Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei 
Publice are dreptul la uniformă, în condiţiile legii. 
 

 
17. 

 
 Art.14 – Finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital aferente activităţii serviciilor publice 
comunitare se asigură de la bugetul de stat, în 
condiţiile legii, prin bugetul Ministerului 
Administraţiei Publice. 
 

 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 14 va avea următorul cuprins : 
 Art.14 – Finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital aferente activităţii serviciilor publice 
comunitare se asigură din venituri extrabugetare 
şi de la bugetul de stat, în condiţiile legii, prin 
bugetul Ministerului Administraţiei Publice. 
 
 

 
Fiind incluse în cadrul unor 
instituţii bugetare 
(prefecturi) finanţarea se 
face de la bugetul de stat. 
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18 

 
 Art.15 – (2) Veniturile realizate potrivit 
alin.(1) se reţin de către prefecturi şi se utilizează 
în regim extrabugetar pentru finanţarea, în 
completare, a cheltuielilor materiale şi serviciilor 
prestate, precum şi a cheltuielilor de capital 
aferente activităţii serviciilor publice comunitare 
pentru paşapoarte. 
 

 
 Domnul deputat Victor Dobre a propus 
următorul amendament : 
 Alineatul 2 al articolului 15 să aibă 
următorul cuprins : 
 (2) Veniturile realizate potrivit alin.(1) se 
reţin de către prefecturi şi se utilizează în regim 
extrabugetar numai pentru finanţarea, în 
completare, a cheltuielilor materiale şi serviciilor 
prestate, precum şi a cheltuielilor de capital aferente 
activităţii serviciilor publice comunitare pentru 
paşapoarte. 
 

 
Precizarea este inutilă, textul 
Ordonanţei fiind lipsit de 
echivoc. 

 
19. 

 
 Art.151 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale de evidenţă informatizată a persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se 
transferă, în interesul serviciului în cadrul 
Direcţiei generale pentru paşapoarte şi al 
structurilor serviciilor publice comunitare din 
subordinea Ministerului Administraţiei Publice.  
 (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi 
personalul contractual detaşaţi sau transferaţi în 
condiţiile prevederilor alin.(1) îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare.  
 (3) Personalul disponibilizat în urma 
înfiinţării Direcţiei generale pentru paşapoarte şi a 
serviciilor publice comunitare beneficiază de 
drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de 

 
 Domnul deputat Szekely Ervin-Zoltan a 
propus următorul amendament : 
 După articolul 15, se introduce un articol nou 
art.151, cu următorul cuprins : 
 Art.151 – (1) Personalul militar şi civil 
actual, încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale pentru evidenţă informatizată a persoanei 
din Ministerul de Interne, se detaşează sau se 
transferă, în interesul serviciului, în cadrul Direcţiei 
generale pentru paşapoarte şi al structurilor 
serviciilor publice comunitare din subordinea 
Ministerului Administraţiei Publice, devenind 
angajat civil al acestei Direcţii.  
 (2) Personalul actual militar încadrat la 
Direcţia de paşapoarte şi structurile sale teritoriale, 
din cadrul Direcţiei generale de evidenţă 
informatizată a persoanei din Ministerul de Interne 

 
1. Pentru susţinere: 
Pentru realizarea unuia 
dintre obiectivele 
fundamentale ale 
Programului de guvernare pe 
perioada 2001-2004 pentru 
reforma administraţiei 
publice centrale şi locale, şi 
anume demilitarizarea şi 
descentralizarea unor 
servicii comunitare.  
2. Pentru respingere: 
Amendamentul a rămas fără 
obiect în urma completărilor 
aduse de Senat prin 
introducerea art.151. 
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lege. trebuie să opteze între funcţia deţinută şi calitatea 
de cadru militar activ.  
 (3) Echivalarea între gradul militar şi funcţia 
publică se face prin hotărâre de Guvern. 
 
 

 
20. 

 
 Art.151 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale de evidenţă informatizată a persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se 
transferă, în interesul serviciului în cadrul 
Direcţiei generale pentru paşapoarte şi al 
structurilor serviciilor publice comunitare din 
subordinea Ministerului Administraţiei Publice.  
 

 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 151, va avea  următorul cuprins : 
 Art.151 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei 
generale de evidenţă informatizată a persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se transferă, 
în interesul serviciului în cadrul Direcţiei generale 
pentru paşapoarte şi al structurilor serviciilor 
publice comunitare din subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice şi va fi demilitarizat.  
 
 

 
Având în vedere cele două 
modalităţi de preluare a 
personalului, potrivit 
legislaţiei muncii acesta este 
beneficiarul drepturilor 
câştigate, principiu consacrat 
în legislaţia muncii. 

 
21. 

 
 Art.151 – (2) Cadrele militare, funcţionarii 
publici şi personalul contractual detaşaţi sau 
transferaţi în condiţiile prevederilor alin.(1) îşi 
păstrează drepturile şi obligaţiile specifice 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

 
 Domnul deputat Marcu Tudor propune 
următorul amendament :  
 La articolul unic al legii, punctul 3, articolul 
151, alineatul (2) va avea următorul cuprins : 
 (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi 
personalul contractual detaşaţi sau transferaţi în 
condiţiile prevederilor alin.(1) îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare, inclusiv gradele şi uniforma 
cadrelor militare. 

 
1. Pentru susţinere: 
In situaţia în care cadrele 
militare sunt trecute în 
rezervă, interpretarea 
sintagmei “îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile 
specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare” se 
poate face în defavoarea 
acestora, dacă nu se include 
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 în textul propus. 
2. Pentru respingere: 
Având în vedere prevederile 
art.151, posibilitatea 
interpretării în sensul arătat 
de autorul amendamentului 
este exclusă. 
 
 

 
22. 

 
 Art.16 – (1) Bunurile mobile şi imobile, 
proprietatea publică sau privată a statului aflate în 
administrarea Ministerului de Interne destinate 
activităţii reglementate de prezenta ordonanţă, 
trec, după caz, în administrarea Ministerului 
Administraţiei Publice sau în folosinţa comună a 
Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului 
de Interne.  
 (2) Protocolul de predare-preluare a 
bunurilor prevăzute la alin.(1) se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, 
în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
 
 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 16, să aibă următorul cuprins : 
 Art.16 – Bunurile mobile şi imobile necesare 
funcţionării Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a 
serviciilor publice comunitare locale vor fi asigurate 
de către Ministerul Administraţiei Publice.  

 
Textul articolului 
Ordonanţei cuprinde o 
reglementare completă a 
modului cum se va realiza, 
în continuare, administrarea 
bunurilor proprietate a 
statului.  

 
23. 

  
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 După articolul 16 să fie introdus un nou 
articol 161 care va avea următorul cuprins : 
 Art.161 – (1) Personalul actual – militar şi 

 
Amendamentul a rămas fără 
obiect prin introducerea de 
către Senat a art.151. 
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civil – încadrat la Direcţia de Paşapoarte şi 
structurile sale teritoriale din cadrul Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei din 
Ministerul de Interne, se detaşează sau se transferă, 
în interesul serviciului, în cadrul Direcţiei generale 
pentru paşapoarte şi al structurilor serviciilor 
publice locale comunitare din subordinea 
Ministerului Administraţiei Publice. 
 (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi 
personalul contractual, detaşate sau transferate în 
condiţiile prevederilor alin.(1), îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
 
 

 
24. 

 
 Art.17 – Ministerul Administraţiei Publice 
va elabora normele metodologice de aplicare a 
prevederilor acestei ordonanţe. 
 

 
 Domnul deputat Mircea Toader a propus 
următorul amendament : 
 Articolul 17, va avea următorul cuprins : 
 Art.17 – Ministerul de Interne împreună 
cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora 
normele metodologice de aplicare a prevederilor 
acestei ordonanţe. 
 
 

 
Amendamentul a rămas fără 
obiect, textul adoptat în 
Comisie fiind mai 
cuprinzător. 

 
25. 

 
 Art.17 – Ministerul Administraţiei Publice 
va elabora normele metodologice de aplicare a 
prevederilor acestei ordonanţe. 
 

 
 Domnul deputat Szekely Ervin-Zoltan a 
propus următorul amendament : 
 Art.17 va avea următorul cuprins : 
 Art.17 – Ministerul Administraţiei Publice, 
în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei Ordonanţe, va elabora normele 

 
1. Pentru susţinere: 
Trebuie stabilit termenul 
până la care să se elaboreze 
normele metodologice 
pentru a nu tergiversa 
aplicarea legii din lipsa 
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metodologice de aplicare a prevederilor ei.  
 

acestora. 
2. Pentru respingere: 
Amendament rămas fără 
obiect în urma modificărilor 
aduse în Comisie acestui 
articol. 
 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

                    SECRETAR, 
              

IOAN OLTEAN 
           KOVACS CSABA TIBERIU 

  
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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