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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din  09 martie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din 09 martie 2004 au fost prezenţi 11 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate - aviz 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
La lucrările şedinţei din 09.03.2004 au participat ca invitaţi din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor dl. director Cornel Vlad şi dl. director Andrei Crucean. 
În prima parte a şedinţei reprezentanţii M.A.I. au făcut o scurtă prezentare asupra 

stadiului de implementare a Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al 
cărţii electronice de identitate, de unde a reieşit oportunitatea actualelor modificări propuse. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a propus reintroducerea art. 2 în care erau precizate 
informaţiile propuse a fi cuprinse în cartea electronică de identitate. Din argumentele aduse 
de reprezentanţii ministerului s-a eliminat referirea la grupa sanguină, acceptându-se 
următorul amendament, pentru facilitarea accesului la informaţiile conţinute în documentele 
menţionate, cât şi pentru armonizarea cu reglementările UE în curs de elaborare : 
„Art. 2. – (1) Cartea electronică de identitate conţine, în format tipărit şi în formă electronică, 
datele de identificare ale persoanei.  
(2) Cartea electronică de identitate conţine, în formă electronică, informaţii privind permisul 
de conducere auto şi date referitoare la asigurarea medicală şi asigurarea socială. 
(3) Cartea electronică de identitate semnătura electronică şi cartea de alegător în formă 
electronică. 
(4) Cartea electronică de identitate poate conţine şi alte categorii de date, stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.”  

De asemenea, având în vedere că la nivelul UE nu au fost stabilite încă standardele 
privind forma şi conţinutul documentelor de identitate, din art.II al ordonanţei a fost eliminată 
referirea la termenul de 120 de zile pentru aprobarea normelor metodologice de către Guvern. 
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