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  Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul 
juridic al actelor de identitate, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu 
adresa nr. Pl.x 144 din 28 martie 2011. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 

 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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R A P O R T       
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea actelor 
normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 144 din 28 
martie 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea actelor normative care 
reglementează regimul juridic al actelor de identitate. 
 
 Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 23 martie 2011. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1386 din 25.11.2010, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
 Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative 
((nr.218/DPSG/28.01.2011). 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, prin avizul 
nr.Pl.x.144/12.04.2011, a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, prin avizul nr.Pl.x.144/12.04.2011, a avizat favorabil propunerea 
legislativă. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul 
nr.Pl.x.144/12.04.2011, a avizat negativ propunerea legislativă. 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de 
identitate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.285/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul 
actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii 
de imobil, cu modificările ulterioare.   
 Se preconizează ca în actele de identitate ale cetăţenilor români să se 
interzică folosirea de cipuri electronice cu date biometrice de identitate ale 
titularului, cum sunt: imaginea irisului, imaginea facială, imaginea impresiunilor 
papilare, imaginea amprentei palmare etc. 
 Totodată, se mai propune retragerea actelor de identitate cu date 
biometrice de identitate eliberate deja cetăţenilor de către autorităţile emitente 
persoanelor care le-au solicitat, urmând ca preschimbarea acestora să se facă 
gratuit. 
 Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă sus menţionată, în şedinţa 
din 19 aprilie 2011. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitat, conform prevederilor 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Florin 
Baba – director adjunct din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 30 membri 
ai comisiei. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună 
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul 
juridic al actelor de identitate, din următoarele considerente: 

 În conformitate cu prevederile art. 108 din Constituţia României, 
republicată, Guvernul are competenţa de a emite şi adopta hotărâri pe baza şi 
în exercitarea executării legii. 

Hotărârile fiind acte specifice Guvernului, orice intervenţie legislativă cu 
privire la hotărâri intră în competenţa exclusivă a acestuia. Or, adoptarea unei 
legi de către Parlament prin care se modifică sau se completează o hotărâre a 
Guvernului ar fi în dezacord cu dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. 
(4) şi alin. (5) din Constituţie referitoare la principiul separaţiei puterilor în stat 
şi principiul supremaţiei Constituţiei, precum şi cu cele cuprinse în art. 108 alin. 
(2) referitoare la hotărârile Guvernului. 

De altfel, Curtea Constituţională a reţinut prin Decizia nr. 16/2007 că 
adoptarea de către Parlament a legii privind înfiinţarea unei autorităţi în 
subordinea Guvernului, şi a cărei înfiinţare intră în competenţa exclusivă a 
acestuia, este neconstituţională. 
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Prin acte normative de nivel superior, cum sunt ordonanţele şi legile, se 
instituie, în condiţiile legii, norme care vizează dispoziţii din acte normative de 
acelaşi nivel. Astfel, modificarea şi completarea printr-un proiect de lege a unor 
dispoziţii din hotărâri ale Guvernului vine în contradicţie cu dispoziţiile Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată. În conformitate cu dispoziţiile art. 81 alin. (1) din 
această lege  la elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere 
caracterul lor de acte subordonate legilor, ordonanţelor Guvernului şi altor acte 
de nivel superior. 

Prin modificarea şi completarea unor texte dintr-o hotărâre a Guvernului 
printr-un act de nivelul legii, suntem în prezenţa a două decizii de nivel diferit, 
care nu se pot contopi prin exprimarea lor în cuprinsul unei hotărâri a 
Guvernului. Prin urmare, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
839/2006 trebuie să se facă printr-un act normativ cu aceeaşi forţă juridică, de 
către autoritatea Executivă, fiind vorba despre un act de punere în executare a 
normelor de reglementare primare. De asemenea, propunerea legislativă, prin 
reglementările sale, încalcă dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, care statuează că nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Sulfina BARBU Gheorghe CIOCAN 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Sofia Chelaru 
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