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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

 
PLx nr.575/2017 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind 
evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor 

acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 

(PLx nr.575/2017). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 

911/26.10.2017. 

 Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de act normative. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 06.12.2017. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor 

art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.  
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru și 2 

abțineri), avizarea favorabilă a acestuia, cu amendamentele admise cuprinse în anexă.  

         

                                                    

 PREŞEDINTE,   

 

Cătălin Drulă 
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Anexă 
 

Amendamente admise  
la proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate 

ale cetățenilor români 
PLx 575/2017 

 
Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 

Motivarea 
 

1.  Lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 

identitate  ale cetăţenilor români 
 

 
 

  

2.  Art.II.- Ordonanţa Guvernului nr.69/2002 privind 
unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic 
de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice 
de identitate şi rezidenţă, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.844 din 15 septembrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

   

3.  3. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
  „Art.8.- (1) Producerea cărţilor electronice de 
identitate, a cărţilor de identitate simple, 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 

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
  „Art.8.- (1) Producerea cărţilor electronice 
de identitate, a cărţilor de identitate simple, 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 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 

Motivarea 
 

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) Personalizarea cărţii de identitate provizorii şi a 
dovezii de reşedinţă se realizează de către serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor şi Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 
denumită în continuare D.E.P.A.B.D. 
 (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. 
şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în 
continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere 
tehnic şi metodologic a structurilor aflate în 
subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile 
referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de 
identitate, a cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate 
provizorii, a dovezii de reşedinţă, a cărţii electronice de 
rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.     
 (5) 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 simple, 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 I.G.I.” 
 

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) Personalizarea cărţii de identitate provizorii şi a 
dovezii de reşedinţă se realizează de către serviciile 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. 
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. şi 
Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în 
continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere 
tehnic şi metodologic a structurilor aflate în 
subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate 
activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate, a cărţii de identitate simple, a 
cărţii de identitate provizorii, a dovezii de reşedinţă, a 
cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă. 
(5) 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 
simple, a cărţilor electronice de rezidenţă, a cărţilor de 
rezidenţă și a dispozitivelor de citire a cărților 
electronice, după caz, în vederea eliberării către 
solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale 
încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi I.G.I.” 
(6) La cererea solicitantului  se furnizează împreună 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a utiliza cartea 
electronică de identitate, 
respectiv cartea 
electronică de rezidență 
este necesară posesia unui 
cititor de card. Prin acest 
amendament se clarifică 
faptul că cetățenii vor 
primi împreună cu cartea 
de identitate și cititorul 
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Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 

Motivarea 
 

cu cartea de identitate electronică sau cu cartea de 
rezidență electronică și dispozitivele de citire a 
cardului, în regim gratuit. 
 

pentru card. 

4.  4. La articolul 81, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
  „Art.81.- (1) Imprimeria Naţională este abilitată 
să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a 
I.G.I., a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, 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 simple, a cărţilor de 
identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă.” 
 

4. La articolul 81, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
  „Art.81.- (1) Imprimeria Naţională este 
abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia 
D.E.P.A.B.D., a I.G.I., a structurilor din 
subordinea/coordonarea acestora, 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 simple, a cărţilor de identitate 
provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice 
de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, precum și a 
dispozitivelor de citire a cărților electronice, în funcție 
de numărul de solicitări.” 
 

Pentru coerență cu 
amendamentul anterior se 
introduce posibilitatea 
achiziționării de către 
Imprimeria Națională a 
cititoarelor de card. 
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