
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                                                                                                          Bucureşti, 21.06.2007                                   
                                                                                                                                                      PL-x 407/2007  
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                                                          Comisia pentru administraţie 
  publică şi siguranţă naţională                                                                                       publică, amenajarea teritoriului şi 
                Nr. 32/444                                                                                                                         echilibru ecologic  
                                                                                                                                                                  Nr. 26/1702 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate  
şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, trimis cu adresa nr. PL-x 407 din 28 mai 2007 şi 
înregistrat sub nr. 32/444, respectiv, nr. 26/1702, din aceeaşi dată. 
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Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 327/12.03.2007, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 31/652/29.05.2007, a emis aviz favorabil proiectului de 

lege.  
Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 în scopul corelării informaţiilor cuprinse în sistemul 
integrat de date cu cele înscrise în actele de identitate, lărgirii sferei autorităţilor la care se pot depune cererile pentru 
eliberarea primului act de identitate, scurtării termenelor de eliberare a anumitor documente şi aplicării cu celeritate 
a unor proceduri specifice. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia 
României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederilor art. 54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnii Marin Pătuleanu – secretar de stat, Paraschiv Peţu – director şi 
Ovidiu Simina – consilier, toţi din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.   

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 18 deputaţi din 
totalul de 23 membri ai comisiei, iar la cele ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 29 de membri ai acesteia.  

Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 23 mai 2007. 
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, cu unanimitate de voturi, au hotărât să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea cu un amendament a acestui proiect de lege.  
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Amendament  admis 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2005 

Text Senat Text Comisie Motivare 

1  LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care 
reglementează evidenţa 

persoanelor, eliberarea actelor 
de identitate şi activitatea 

serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor 

Nemodificat  

2  Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor 
români, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.641 
din 20 iulie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.290/2005, cu completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3  1. La articolul 13, după 
alineatul (6) se introduce un 
alineat nou, alin.(61), cu următorul 
cuprins:  
„(61) Cetăţenii români aflaţi în 

Nemodificat  
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străinătate pot depune cererea pentru 
eliberarea primului act de identitate 
împreună cu documentele prevăzute 
de lege la misiunile diplomatice sau 
la oficiile consulare ale României 
din statul respectiv.” 

4  2. La articolul 18, litera h) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
„h) la expirarea sau revocarea 
interdicţiei titularului de a se afla în 
anumite localităţi sau de a părăsi 
localitatea;” 

Nemodificat  

5  3. La articolul 21, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
„(3) Cererea de eliberare a actului de 
identitate pentru persoana aflată în 
una dintre situaţiile prevăzute la 
alin.(1) şi (2) se primeşte şi se 
soluţionează de către serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor 
pe a cărui rază administrativ-
teritorială funcţionează instituţiile 
respective.” 

Nemodificat  

6 Art. 27  
 
 
b) declaraţia scrisă de primire în 

4. La articolul 27, litera b) va 
avea următorul cuprins: 
 
„b) declaraţia scrisă de primire în 
spaţiu a găzduitorului, persoană 

1. La articolul 27, litera b) va 
avea următorul cuprins: 
 
,,b) declaraţia scrisă a  
găzduitorului – persoană fizică sau 

Pentru claritatea 
textului, precum şi 
pentru acoperirea 
tuturor situaţiilor 
incidente: 

  - s-a eliminat 
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spaţiu a găzduitorului, însoţită de 
actul de proprietate al acestuia, 
pentru persoanele care solicită 
schimbarea domiciliului la o altă 
persoană fizică; 

fizică, sau documentul din care să 
rezulte acordul găzduitorului, 
persoană juridică, însoţite de 
actele de proprietate ale acestora, 
pentru persoanele care solicită 
schimbarea domiciliului la o altă 
persoană fizică sau la o persoană 
juridică;” 
 

juridică, de primire în spaţiu, 
însoţită de unul dintre 
documentele prevăzute la lit. 
a);” 
 
 
 
(Autor: dl.dep. Costică Canacheu) 

sintagma  ,,pentru 
persoanele care 
solicită schimbarea 
domiciliului la o 
altă persoană 
fizică”; 
 - s-a completat 

textul iniţial, în care 
era prevăzută 
numai ipoteza 
privind proprietarul 
persoană fizică. 

7  5. La articolul 34, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
„(3) Nulitatea menţiunii poate fi 
constatată de instanţa de judecată, 
din oficiu ori ca urmare a sesizării 
Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor, a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor ori a persoanelor 
interesate”. 
 

Nemodificat  

8  6. După articolul 47 se 
introduce un articol nou, art.471, 
cu următorul cuprins: 
„Art.471.- Procedura de 
preschimbare eşalonată a buletinelor 
de identitate aflate în termen de 
valabilitate se stabileşte prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea 

Nemodificat  
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Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative.” 

9  Art.II.- Ordonanţa Guvernului 
nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.544 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.372/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

10  1. La articolul 14, după litera e) 
a alineatului (1) se introduce o 
literă nouă, lit.e1, cu următorul 
cuprins: 
„e1) soluţionează cererile depuse de 
cetăţenii români care şi-au stabilit 
domiciliul în străinătate anterior 
anului 1989 sau de reprezentanţii lor 
legali privind comunicarea datelor de 
identificare cu care aceştia figurează 
înscrişi în evidenţe;” 

Nemodificat  

11  2. La articolul 14, după litera i) 
a alineatului (1) se introduce o 
literă nouă, lit.j1, cu următorul 

Nemodificat  
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cuprins: 
„j1) participă la activităţile de 
iniţiere, formare şi perfecţionare 
profesională a personalului 
serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor.” 

12  3. La articolul 20, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.20.-(1) Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, care funcţionează ca 
instituţii publice cu personalitate 
juridică, se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetele 
locale.” 

Nemodificat  

 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică  CANACHEU 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Relu FENECHIU 
 
 
 

 
 

Exp.Mihai Ţăranu                     Exp. Sofia Chelaru 


