
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor 

misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor 

organizaţiilor internaţionale acreditate în România 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art.l. - (l) Ministerul Afacerilor Externe emite cărţi de identitate 

speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 

personalului organizaţiilor internaţionale acreditate pe teritoriul 

României, precum şi membrilor de familie şi dependenţilor acestora. 

(2) Cărţile de identitate speciale, eliberate persoanelor prevăzute la 

alin. (1) în funcţie de regimul juridic aplicabil acestora, în conformitate 

cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte, fac 

dovada calităţii oficiale a acestora în faţa autorităţilor române, în 

vederea acordării de imunităţi şi privilegii. 

(3) Cărţile de identitate speciale se eliberează persoanelor prevăzute 

la alin.(l), gratuit de Ministerul Afacerilor Externe. 
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Art.2. - Confecţionarea, eliberarea şi organizarea evidenţei cărţilor 

de identitate speciale se realizează de către Direcţia Protocol din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea dreptului internaţional şi 

a legislaţiei interne aplicabile, inclusiv a normelor referitoare la protecţia 

datelor cu caracter personal. 

Art.3.- Cărţile de identitate speciale cuprind: 

a) fotografia titularului; 

b) numele de familie; 

c) prenumele; 

d) denumirea misiunii diplomatice/consulatului sau reprezentanţei 

organizaţiei internaţionale; 

e) funcţia; 

f) data naşterii; 

g) cetăţenia; 

h) perioada de valabilitate; 

i) codul numeric personal, după caz; 

j) seria compusă din două litere şi numărul compus din şase cifre; 

k) regimul juridic aplicabil titularului (convenţia internaţională/acordul de     

sediu); 

l) emitent (Ministerul Afacerilor Externe); 

      m) elementele de securizare. 

 

Art.4.- Formatul cărţilor de identitate speciale, documentele 

necesare în vederea emiterii acestora, precum şi procedurile de eliberare 

şi de retragere a cărţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în 

termen de 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 10 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
CARMEN ILEANA MIHĂLCESCU 


