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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București, 8 iulie 2020 
Nr.4c-6/499 

 
R A P O R T      S  U P L I M  E N T A R 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură obișnuită, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, transmis cu adresa nr. PL.x 575 din 11 decembrie 2017, înregistrat cu nr. 4c-6/491 din 12 decembrie 2017. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.911/26 octombrie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 

evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor măsuri în sensul 

simplificării şi debirocratizării procedurilor administrative din acest domeniu. Printre reglementările propuse menţionăm: asigurarea 

premiselor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice 

(bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), cu efecte majore privind simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu autorităţile publice, 

prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor interne, instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de identitate începând cu 

vârsta de 14 ani (astfel, opţional, numai la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte 

electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului), punerea în circulaţie a unui nou document de identificare astfel încât să asigure 

cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de 

identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document (actualele acte de identitate reprezintă o tehnologie din anii 

’90), modificarea conceptului anterior privind conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor 

referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel încât în viitorul document electronic de identitate 

să fie înscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura „funcţionalitatea” de 

card de sănătate, crearea unei posibilităţi de a opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, 

cartea de identitate simplă nu va conţine niciun CIP, stabilirea unor termene de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de vârsta 

titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului. 

         Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut proiectul de lege în ședința din 12 decembrie 2017. 

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (o abținere ) adoptarea proiectului de lege sus-menționat, 

în forma adoptată de Senat și s-a  depus raportul nr.4c-6/491 din 12 decembrie 2017. 

 In ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de marți 19 decembrie 2017, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
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evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx.575/2017) Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului în vederea unei noi examinări și depunerii unui raport suplimentar. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a examinat proiectul de lege în ședinţa online 

din 8 iulie 2020. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi deputaţi conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Giulescu - director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi  adoptarea  proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, cu un amendament admis prezentat în anexa nr.1 și amendamente respinse prezentate în anexa nr.2 la prezentul raport 

suplimentar. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE,                SECRETAR, 

  Angelica FĂDOR     Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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Anexa nr.1 
I. AMENDAMENT ADMIS 

 
Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  Titlul legii 
 

Lege 
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români 
 

Nemodificat   

2.   Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3.   1. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 „c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a 
dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea 
prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului 
României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a 
controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a 
arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare 
la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei 
măsuri de protecţie dispusă printr-un ordin de protecţie, precum şi 
pentru persoanele puse sub interdicţie;” 

Nemodificat  

4.   2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de 
identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate 
provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de 
valabilitate.” 
 

5.   3. După articolul 12 se introduce un nou articol, 
art.121, cu următorul cuprins: 
 „Art.121.- Opţional, se poate elibera carte de identitate 
simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea 
vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a 
reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului 
social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat 
protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de 
părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în 
plasament copilul.” 
 

Nemodificat 
 

 

6.   4. La articolul 13, alineatul (21) se abrogă. 
 

Nemodificat 
 

 

7.   5. La articolul 13, alineatele (3) şi (31) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 „(3) Cartea electronică de identitate permite titularului 
autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau 
private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile 
legii. 
 (31) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se 
permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create 
în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes 
propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de 
drept privat.” 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

8.   6. La articolul 14 alineatul (2), literele a) şi b) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 ,,a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al 
României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, 
nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de de evidenţă a 
persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia 
cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în 
condiţiile art.20 alin.(1) lit.b)-d); 
   b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, 
prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la 
misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara 
respectivă.” 
 

Nemodificat 
 

 

9.   7. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-
un serviciu social, public sau al unui organism privat acreditat, 
destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau 
definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija 
acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor din raza teritorială de competenţă.” 
 

Nemodificat 
 

 

10.   8. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „(2)  De la data realizării condiţiilor tehnice pentru 
eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate 
simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează: 
 a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 0 şi 14 ani; 
 b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 18 ani; 
 c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

ani; 
 d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 
de ani, pentru cartea de identitate simplă. 
 (3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea 
cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru 
eliberarea: 
 a) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre 
variantele prevăzute la art.17 alin.(6);  
 b) unei cărţi de identitate simple.” 
 

11.   9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:  
 „(4)  Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică 
de identitate, solicitată în condiţiile art.121, se eliberează fără 
imaginile impresiunilor papilare.” 
 

Nemodificat 
 

 

12.   10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.17.- (1) Cartea de identitate simplă conţine date în 
format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, 
precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.” 
 

Nemodificat 
 

 

13.   11. La articolul 17, alineatele (11)-(13) se abrogă. 
 

Nemodificat 
 

 

14.   12. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de 
identitate simplă sunt:” 
 

Nemodificat 
 

 

15.   13. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din 
conţinutul cărţii de identitate simple. 
 (4) Cartea electronică de identitate conţine date în format 
tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în 
format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de 
siguranţă. 
 (5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea 
electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin.(2), cu 
aplicarea, după caz, a prevederilor alin.(3). În format electronic se 
înscriu: 
 a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii 
olografe a titularului; 
 b) prenumele părinţilor titularului; 
 c) un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, 
certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum 
acestea sunt definite în legislaţia din domeniu; 
 d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea 
facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două 
degete.”  
 

16.   14. La articolul 17, alineatul (51) se abrogă. 
 

Nemodificat 
 

 

17.   15. La articolul 171, alineatele (1), (11) şi (2) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
  „Art.171.- (1) Certificatul pentru semnătură 
electronică şi certificatele calificate pentru semnătură electronică 
se emit şi se înscriu, după cum urmează: 
 a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de 
către Ministerul Afacerilor Interne; 
 b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de 
către un prestator calificat de servicii de încredere, în condiţiile 
legii. 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

 (11) Certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) se utilizează 
pentru autentificare şi semnare, în raport cu sistemele informatice 
ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale 
altor instituţii publice sau private. În relaţiile cu instituţiile 
publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin.(1) 
lit.a) au aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf. 
 (2) Cerinţele de utilizare a certificatului prevăzut la alin.(1) 
lit.a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 

18.   16. La articolul 172, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(4) După personalizarea şi transmiterea cărţii electronice 
de identitate şi a cărţii de identitate simple, la autoritatea 
competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date 
de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi 
ireversibilă.” 
 

Nemodificat 
 

 

19.   17. La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate 
care nu se mai emit, dar sunt valabile.” 
 

Nemodificat 
 

 

20.   18. La articolul 20 alineatul (1), literele a) şi d) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „a) când solicitantul nu prezintă toate documentele 
necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate 
simple sau a cărţii electronice de  identitate; 
………………………………… 
 d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de 
identitate, a unei cărţi de identitate simple sau a unei cărţi de 
identitate, în unul din cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.a), b) 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

şi e)-j), la cererea cetăţeanului.” 
 

21.   19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii 
este de: 
 a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c); 
 b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin.(1) lit.d).” 
 

Nemodificat 
 

 

22.   20. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.33.- (1) Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un 
document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de 
identitate simplă, cartea electronică de identitate şi cartea de 
identitate provizorie. 
 (2) Dispoziţiile art.14 alin.(6) sunt aplicabile şi în cazul 
eliberării dovezilor de reşedinţă.” 
 

Nemodificat 
 

 

23.   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: 
 

Nemodificat 
 

 

24.   1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 „(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin.(1), 
se eliberează cărţi de identitate simple şi cărţi de rezidenţă, 
identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea 
electronică de rezidenţă.” 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

25.   2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 
 

Nemodificat 
 

 

26.   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.  
 

Nemodificat 
 

 

27.   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.” 
 

Nemodificat 
 

 

28.   5. Articolul 82 va avea următorul cuprins:  
 „Art.82.- Imprimeria Naţională asigură comunicaţiile şi 
serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi 
produselor software prevăzute la art.81 alin.(1), precum şi 
materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor 
prevăzute la art.8 alin.(1).” 

 

Nemodificat 
 

 

29.   6. La articolul 9, alineatele (1)-(5) vor avea următorul 
cuprins: 

 „Art.9.- (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii 
documentelor prevăzute la art.8 alin.(1)  se fac de către 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. 
 (2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală 
cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar 
contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea 
cărţii de identitate simple. 
 (3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art.8 alin.(1) 
poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte 
unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 
personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care 
Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi 
prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, 
utilizând cardul bancar. 
 (4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii 
de rezidenţă poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului, 
prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat 
convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a 
Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar. 
 (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, 
realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării 
cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a 
cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv 
de I.G.I. şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul 
eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de 
rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în 
condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria 
Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I.” 



  

 
14 

Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

 

30.   7. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) vor avea 
următorul cuprins: 
 „Art.10.- (1)  În situaţiile prevăzute la art.41 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de 
identitate simple se suportă din bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale respective. 
......................................................... 
 (3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la 
plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor 
români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de 
rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la 
art.41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest 
caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de 
către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei 
activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se 
stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu I.G.I.” 
 

Nemodificat 
 

 

31.   8. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.11.- (1)  Punerea în circulaţie a cărţii electronice de 
identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod 
eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei 
cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate 
simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, 
precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.235/2013.” 
 

32.   Art.III. -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - 
S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 
din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

33.   1. La articolul 7, alineatul (22) va avea următorul 
cuprins: 
 „(22) Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A. 
produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, 
cărţile de identitate simple, cărţile de identitate provizorii, 
dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de 
rezidenţă.” 
 

Nemodificat 
 

 

34.   2. La anexă, articolul 6, punctul A litera b10) va avea 
următorul cuprins: 
 „b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor 
electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor 
de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;” 
 

Nemodificat 
 

 

35.   Art.IV.- La articolul 338 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma  în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

completările ulterioare, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „(4)  Cărţile electronice de identitate eliberate persoanelor 
cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, permit titularilor 
autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, 
pentru scopurile prevăzute la art.337 alin.(2). 
 (5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care 
titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.” 
 

36.   Art.V.- Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 din 29 iulie 2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

37.   1. Articolul 61 va avea următorul cuprins: 
 „Art.61.- (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de 
identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de 
identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia 
cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii 
Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document 
de călătorie. 
 (2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărţii de 
identitate simple şi al cărţii electronice de identitate este cel 
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune 
altfel.” 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

 

38.   2. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) vor avea 
următorul cuprins: 
 „a) minorului care este titular al unui document de călătorie 
individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de 
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în 
străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi 
condiţii şi împreună cu aceştia; 
 b) minorului care este titular al unui document de călătorie 
individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de 
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în 
străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în 
aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele 
însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte 
acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, 
pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii 
acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; 
 c) minorului care este titular al unui document de călătorie 
individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de 
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care 
călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se 
permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a 
mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele 
însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită 
singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei 
hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute 
cu data de 15 februarie 2013; 
 d) minorului care este titular al unui document de călătorie 
individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care 
călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite 
ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă 
persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, 
după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care 
exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei 
hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute 
cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a 
reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu 
privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă 
care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum 
şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.” 
 

39.   Art.VI.- La articolul 31 din Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.205 din 24 martie 
2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.31.- (1)  O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-
a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, 
în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, 
structurilor Poliţiei Române, în a căror rază teritorială se află 
locuinţa victimei şi/sau a agresorului, precum şi Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.” 
 
 

Nemodificat 
 

 

40.   
 
 Art.VII.- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
prevederile din cuprinsul actelor normative, referitoare la cartea 

 La art.VII alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 Art.VII.- (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor 

Tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

de alegător, se elimină. 
 
 
 (2)  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea 
Guvernului nr.697/2000 privind cartea de alegător, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.397 din 24 august 
2000, cu modificările ulterioare, se abrogă. 
 

normative, referitoare la cartea de alegător, se 
abrogă. 
 
Nemodificat 
 

41.   Art.VIII.- În termen de cel mult 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica şi/sau 
completa în consecinţă Normele metodologice de aplicare unitară 
a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1375/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma şi 
conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind 
stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările 
ulterioare. 
 

Nemodificat 
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Anexa nr.2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.   6. La articolul 14 alineatul (2), 
literele a) şi b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 ,,a) la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al României din 
străinătate, în cazul în care, din motive 
obiective, nu se pot deplasa la serviciul 
public comunitar de de evidenţă a 
persoanelor de la locul de domiciliu sau 
reşedinţă, cu excepţia cererii pentru 
eliberarea unei cărţi de identitate 
provizorii în condiţiile art.20 alin.(1) 
lit.b)-d); 
 

 
 
 
 ,,a) la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al României din 
străinătate, inclusiv prin intermediul 
aplicației informatice 
www.econsulat.ro atunci când se va 
dezvolta capacitatea tehnică în acest 
sens sau la serviciul public comunitar 
de evidență a persoanelor de la locul 
de domiciliu sau reședință.; 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

1. Misiunile diplomatice și serviciile 
consulare ar trebui să furnizeze acest 
serviciu public, astfel încât persoana să 
nu fie nevoită să se deplaseze în țară doar 
pentru reînnoirea cărții de identitate. De 
asemenea, având în vedere scopul 
serviciului electronic www.econsulat.ro 
ar trebui să poată fi depuse documentele 
și online, mai ales în condițiile în care 
vom avea o carte electronică de 
identitate. 
2. Vot 

 

2.   Art. 15 - (2) Cererea prevăzută la 
alin. (1) se semnează de solicitant în 
prezenţa lucrătorului serviciului 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, a reprezentantului 
misiunii diplomatice sau al oficiului 
consular şi trebuie să fie însoţită de 
documentele care, potrivit legii, fac 
dovada numelui de familie şi a 
prenumelui, datei de naştere, statutului 
civil, cetăţeniei române, adresei de 
domiciliu şi, după caz, adresei de 

 Art. 15 - (2) Cererea prevăzută la 
alin. (1) se semnează de solicitant şi 
trebuie să fie însoţită de documentele 
care, potrivit legii, fac dovada numelui 
de familie şi a prenumelui, datei de 
naştere, statutului civil, cetăţeniei 
române, adresei de domiciliu şi, după 
caz, adresei de reşedinţă. 
 
 
 
 

1. Având în vedere că se utilizează tot 
mai mult semnăturile și formulare 
electronice șo că se introd uce cartea de 
identitate electronică, este absurs să fie 
posibilă doar cererea pe hârtie, semnată 
în fața personalului serviciului 
comunitar. Aceste prevederi sunt 
contrare legislației în vigoare care 
menționează că anumite tipuri de 
semnături electronice sunt echivalente 
semnăturii olografe. 
2. Vot 

 



  

 
21 

Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

reşedinţă. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 (21) Cererea prevăzută la 
alin.(1) poate fi transmisă și semnată 
electronic odată cu dezvoltarea 
capacității tehnice a serviciilor publice 
comunitare de evidență a populației. 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Art.15. - (3) Cererile care privesc 
eliberarea unui nou act de identitate 
trebuie însoţite numai de documentele 
care, potrivit legii, fac dovada adresei de 
domiciliu şi, după caz, a adresei de 
reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care: 
a) au intervenit modificări ale datelor 
privind numele de familie şi prenumele, 
data de naştere, statutul civil şi cetăţenia 
română, când se prezintă şi documentele 
care atestă aceste modificări; 
b) solicitantul este titular al unei cărţi de 
identitate provizorii sau al unui buletin 
de identitate, când se prezintă toate 
documentele prevăzute la alin. (2). 
Text OuG nr.97/2015 
 

 Art. 15 - (3) Cererile care privesc 
eliberarea unui nou act de identitate 
trebuie însoţite de documentele care fac 
dovada adresei de domiciliu şi, după caz, 
a adresei de reşedinţă, respectiv a 
numelui, prenumelui, datei nașterii, 
statutului civil sau a cetățeniei 
române, doar dacă au intervenit 
modificări ale acestor date. În cazul în 
care nu au intervenit modificări, se va 
da o declarație pe proprie răspundere 
în acest sens. 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

1. Nu este logic ca pentru reînnoirea 
cărții de identitate persoana să aducă 
documentele care demonstrează 
identitate (nume, prenume, etc.) doar în 
măsura în care aceste date s-au 
modificat, dar să aducă documentele care 
fac dovada domiciliului indiferent 
dacădomiciliul este același sau a suferit 
modificări. Având în vedere demersurile 
birocratice pe care le implică dovedirea 
domiciliului, propunem ca acestea să se 
facă doar dacă au intervenit schimbări, 
iar persoana să își asume printr -o 
declarație proprie răspundere faptul că 
domiciliul și respectiv, reședința sunt 
aceleași. 
2. Vot 
 

 

4.   12. La articolul 17 alineatul (2), 
partea introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 (2) Datele cu caracter personal 

 
 
 
(2) Datele cu caracter personal înscrise în 

1. In momentul de față pe cartea de 
identitate nu se află/nu este înscrisă 
semnătura olografă, astfel încât nu se 
justifică prezența literei e). De asemenea, 
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Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

înscrise în cartea de identitate sunt: 
a)numele şi prenumele titularului; 
b)sexul; 
c)cetăţenia titularului; 
d)data şi locul naşterii titularului; 
e)semnătura olografă a titularului; 
f)imaginea facială a titularului; 
 

cartea de identitate sunt: 
a)numele şi prenumele titularului; 
b)sexul; 
c)cetăţenia titularului; 
d)data şi locul naşterii titularului; 
f)imaginea facială a titularului; 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

pe cartea de identitate electronică, se 
prevede explicit că nu se va înscrie 
semnătura olografă. 
2. Vot. 

5.   13. La articolul 17, alineatele 
(3)-(5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
....................................................... 
(5) Datele cu caracter personal care se 
înscriu pe cartea electronică de identitate 
sunt cele prevăzute la alin.(2), cu 
aplicarea, după caz, a prevederilor 
alin.(3). În format electronic se înscriu: 
 a) datele din formatul tipărit, cu 
excepţia semnăturii olografe a 
titularului; 
 

 
 
 
 
(5) Datele cu caracter personal care se 
înscriu pe cartea electronică de identitate 
sunt cele prevăzute la alin.(2), cu 
aplicarea, după caz, a prevederilor 
alin.(3). În format electronic se înscriu: 
 a) datele din formatul tipărit; 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

1. Pentru coerență legislativă cu 
amendamentul anterior. 
2. Vot 

 

6.   15. La articolul 171, alineatele 
(1), (11) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
........................................................ 
 (11) Certificatul prevăzut la alin.(1) 
lit.a) se utilizează pentru autentificare 
şi semnare, în raport cu sistemele 

Art. I.15. Aliniatele (1), (11) si (2) ale 
articolului 171, se modifica si vor avea 
următorul cuprins: 
 
 (11) Certificatul prevăzut la alin. 
(1) lit. a) se utilizează pentru 
autentificare și semnare, în raport cu 

1. Pentru conformitate cu 
Regulamentului UE 910/2014 punctul 49 
și faptul că singura semnătură electronică 
ce poate asigura nivelul de încredere al 
semnăturii olografe este semnătura 
calificată în toace celelalte tipuri de 
semnături electronice neputându-se 
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Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

informatice ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi cu sistemele informatice ale 
altor instituţii publice sau private. În 
relaţiile cu instituţiile publice, 
documentele semnate cu certificatul 
prevăzut la alin.(1) lit.a) au aceeaşi 
valoare ca documentele semnate olograf. 
 (2) Cerinţele de utilizare a 
certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) 
se stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 

sistemele informatice ale Ministerului 
Afacerilor Interne și cu sistemel e 
informatice ale altor instituții publice sau 
private. 
 
Autor: Mariana-Venera Popescu - Grup 
parlamentar al minorităților naționale 

garanta identitatea semnatarului acesta 
fiind expus unui risc juridic major. 
2. Vot 

7.   19. La articolul 20, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(2) Termenul de valabilitate a 
cărţii de identitate provizorii este de: 
 a) un an, pentru situaţiile 
prevăzute la alin.(1) lit.a)-c); 
 b) 45 de zile, pentru situaţia 
prevăzută la alin.(1) lit.d).” 
 

 
 
 
 
 
a) doi ani, pentru situaţiile prevăzute la 
alin.(1) lit.a)-c); 
 
Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

1. Termenul de un an, de valabilitate a 
cărții de identitate provizorii este prea 
mic, având în vedere că aceasta se emite 
în situații excepționale în care persoanele 
nu au toate documentele necesare, ori 
obținerea acestor documente poate fi 
foarte greoaie sau imposibilă, iar 
demersurile care trebuie făcute anual 
sunt împovorătoare și în practică, multe 
persoane nu mai fac acest demers și 
rămân fără un act de identitate. 
2. Vot. 
 

 

8.  Art. 28 - (1)Dovada adresei de domiciliu 
se poate face cu: 
...................................................... 
c) declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului, însoţită de nota de 

 
 
 
c) declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului, însoţită de nota de 

1. In practică, locuința efectivă nu este în 
mod necesar un imobil în sensul legii, 
respectiv construcții  fixate  în pământ cu 
caracter permanent, ci pot fi construcții 
improvizate. Această prevedere există 
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Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

verificare a poliţistului de ordine publică, 
prin care se certifică existenţa unui 
imobil cu destinaţie de locuinţă şi 
faptul că solicitantul locuieşte efectiv la 
adresa declarată, pentru persoana fizică 
ce nu poate prezenta documentele 
prevăzute la lit. a) şi b); 
 
Text OuG nr.97/2015 

verificare a poliţistului de ordine publică, 
prin care se certifică faptul că 
solicitantul locuieşte efectiv la adresa 
declarată, pentru persoana fizică ce nu 
poate prezenta documentele prevăzute la 
lit. a) şi b); 
 
Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 
 

tocmai pentru a facilita obținerea cărții 
de identitate și deci a serviciilor publice 
necesare pentru persoanele care nu au 
documente pe locul de domiciliu sau care 
trăiesc în condiții precare, astfel încât 
este necesară adaptarea textului legal la 
realitatea socială în vederea atingerii 
scopului dispoziției normative. 
2. Vot 

9.   Art. 32 - (1) Pentru înscrierea 
reședinței solicitantul va completa 
cererea pentru stabilirea reședinței, pe 
care o va depune împreună cu actul său 
de identitate și cu unul dintre 
documentele prevăzute la art. 28. 
 
Text OUG 97/2005 
 

 Art.32. - (1) Pentru înscrierea 
reședinței solicitantul va completa 
cererea pentru stabilirea reședinței, pe 
care o va depune împreună cu actul său 
de identitate și cu  o declarație p e 
proprie răspundere prin care declară 
că locuiește în respectiva locație cu 
acordul proprietarului. 
 
Autor: Nicușor Dan - Grup parlamentar 

USR 
 

1. In momentul de fata, din cauza 
formalitatilor privind inscrierea 
domiciliului / resedintei, institutiile nu au 
o evidenta a domiciliului real al 
cetatenilor, in special in marile orase. 
Una dintre consecinte, politicile publice 
locale nu sunt dimensionate in raport cu 
situatia reala. Apreciem necesara 
relaxarea formalitatilor privind inscrierea 
resedintei. 
Solutia directa la problema expusa. 
O solutie teoretic corecta, dar care nu 
rezolva problema decat in mica masura 
(peste 90% din contractele de inchiriere 
nu sunt inregistrate la administratia 
financiara). 
2. Vot 
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MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

10.  Art. 32 - (1) Pentru înscrierea reședinței 
solicitantul va completa cererea pentru 
stabilirea reședinței, pe care o va depune 
împreună cu actul său de identitate și cu 
unul dintre documentele prevăzute la 
art. 28. 
 
Text OUG 97/2005 
 

(1) - Nemodificat 
 
 
(11) Prin excepție de la prevederile 
alin. (1), pentru înscrierea reședinței, 
solicitantul care nu este proprietar al 
imobilului poate să facă dovada 
adresei de reședință cu contractul de 
închiriere înregistrat la administrația 
financiară, valabil pentru perioada 
pentru care solicită înscrierea 
reședinței. 
 
Autor: Nicușor Dan - Grup parlamentar 

USR 

1. In momentul de fata, din cauza 
formalitatilor privind inscrierea 
domiciliului / resedintei, institutiile nu au 
o evidenta a domiciliului real al 
cetatenilor, in special in marile orase. 
Una dintre consecinte, politicile publice 
locale nu sunt dimensionate in raport cu 
situatia reala. Apreciem necesara 
relaxarea formalitatilor privind inscrierea 
resedintei. 
Solutia directa la problema expusa. 
O solutie teoretic corecta, dar care nu 
rezolva problema decat in mica masura 
(peste 90% din contractele de inchiriere 
nu sunt inregistrate la administratia 
financiara). 
2. Vot 
 

 

11.   Art. 34 - (2) În situaţia în care, 
din motive obiective, nu poate fi stabilită 
identitatea persoanelor fizice prevăzute 
la alin. (1), instituţiile respective sunt 
obligate să anunţe imediat unitatea de 
poliţie pe raza căreia îşi desfăşoară 
activitatea, care colaborează cu serviciul 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor în vederea stabilirii 
identităţii lor. 
 
Text OuG nr.97/2005 
 

 (2) Pentru persoanele fără 
adăpost care nu posedă act de 
identitate și sunt luate în evidența 
serviciilor publice de asistență socială 
se eliberează acte de identitate în care 
se înscrie domiciliul sau reședința la 
adresa serviciului respectiv. In acest 
caz, în vederea eliberării actului de 
identitate, dovada adresei de domiciliu 
sau reședință se face cu declarația 
scrisă a conducătorului serviciului ori 
a persoanei abilitate de acesta. 
 (3) In termen de 30 de zile de la 

1.OUG 97/2005 nu face referire deloc la 
persoanele fără adăpost, deși această 
realitate există. Dacă persoanele nu sunt 
internate într-un centru sau găzduite, 
acestea nu pot obține un act de identitate 
și rămân fără o adresă, lucru care 
îngreunează accesul la serviciile publice 
de care au nevoie. Astfel, este necesară 
stabilirea domiciliului la serviciile 
publice care au în evidență aceste 
persoane.  
 
Pentru a se asigura implementarea 
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Nr. 
Crt. Text iniţial Text amendament 

(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

intrarea în vigoare a acestei legi 
Ministerul Afacerilor Interne va 
elabora normele metodologice pentru 
implementarea alin.(2). 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

dispoziției legale de mai sus. 
2. Vot 

12.  Art. 43 - Constituie contravenţii şi se 
sancţionează după cum urmează: 
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. 
(4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. 
(4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei; 
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. 
(2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 
39 şi 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei; 
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 
34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 
lei la 150 lei. 
 
Text OuG nr.97/2005 

Art. 43 - Constituie contravenții și se 
sancționează după cum urmează: 
a) nemodificat 
 
 
b) nemodificat 
 
 
c) nerespectarea dispozițiilor art. 25, art. 
31 alin. (1), art. 34 alin. (2) și art. 36, cu 
amendă de la 75 lei la 150 lei. 
 

Autor: Nicu șor Dan - Grup parlamentar 
USR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. In momentul de față nu există 
sancțiune pentru obligația cetățeanului la 
înscriere a reședinței în cel mult 15 zile 
de la stabilirea în aceasta. 
2. Vot 

 

13.  Art.II.   
 3. Articolul 8 va avea 
următorul cuprins: 
 (5) Imprimeria Naţională asigură 
distribuirea la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, 
respectiv la structurile teritoriale pentru 
imigrări, a cărţilor electronice de 

 
 
 
(5) Imprimeria Naţională asigură 
distribuirea la serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, 
respectiv la structurile teritoriale pentru 
imigrări, a cărţilor electronice de 

1. 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 pentru card. 
2. Vot 
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MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

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.” 
 

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.” 
 

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 
14.  ________  (6) La cererea solicitantului  se 

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

Autor: Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 

1.- 
2. Vot 

 

15.  _________  (6) La cererea solicitantului  se 
furnizează împreună cu cartea de 
identitate electronică sau cu cartea de 
rezidență electronică și dispozitivele de 
citire a cardului. 
 

Autor: Cătălin Drulă - Grup 
parlamentar USR 

 

1.- 
2. Vot 

 

16.   4. La articolul 81, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 

Art.81.- (1) Imprimeria Naţională este 
abilitată să achiziţioneze şi să pună la 

1. Pentru coerență cu amendamentul 
anterior se introduce posibilitatea 
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 „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.” 

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.” 
 
Autor: Cătălin Drulă - Grup parlamentar 

USR și Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

 

achiziționării de către Imprimeria 
Națională a cititoarelor de card. 
2. Vot 
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	Anexa nr.1
	I. AMENDAMENT ADMIS
	Nr. crt.
	Text adoptat de Senat
	Text propus 
	(autor amendament)
	Motivarea amendamentului
	Titlul legii
	Lege
	 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români
	Nemodificat 
	Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
	Nemodificat
	1. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispusă printr-un ordin de protecţie, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;”
	Nemodificat
	2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.”
	Nemodificat
	3. După articolul 12 se introduce un nou articol, art.121, cu următorul cuprins:
	„Art.121.- Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.”
	Nemodificat
	4. La articolul 13, alineatul (21) se abrogă.
	Nemodificat
	5. La articolul 13, alineatele (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii.
	(31) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.”
	Nemodificat
	6. La articolul 14 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	,,a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art.20 alin.(1) lit.b)-d);
	  b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă.”
	Nemodificat
	7. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.”
	Nemodificat
	8. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„(2)  De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:
	a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
	b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
	c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
	d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.
	(3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:
	a) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art.17 alin.(6); 
	b) unei cărţi de identitate simple.”
	Nemodificat
	9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: 
	„(4)  Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art.121, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.”
	Nemodificat
	10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„Art.17.- (1) Cartea de identitate simplă conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.”
	Nemodificat
	11. La articolul 17, alineatele (11)-(13) se abrogă.
	Nemodificat
	12. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt:”
	Nemodificat
	13. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate simple.
	(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.
	(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin.(2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin.(3). În format electronic se înscriu:
	a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
	b) prenumele părinţilor titularului;
	c) un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia din domeniu;
	d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.” 
	Nemodificat
	14. La articolul 17, alineatul (51) se abrogă.
	Nemodificat
	15. La articolul 171, alineatele (1), (11) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„Art.171.- (1) Certificatul pentru semnătură electronică şi certificatele calificate pentru semnătură electronică se emit şi se înscriu, după cum urmează:
	a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;
	b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de încredere, în condiţiile legii.
	(11) Certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) se utilizează pentru autentificare şi semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) au aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf.
	(2) Cerinţele de utilizare a certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
	Nemodificat
	16. La articolul 172, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(4) După personalizarea şi transmiterea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple, la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.”
	Nemodificat
	17. La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.”
	Nemodificat
	18. La articolul 20 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple sau a cărţii electronice de  identitate;
	…………………………………
	d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, a unei cărţi de identitate simple sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.a), b) şi e)-j), la cererea cetăţeanului.”
	Nemodificat
	19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de:
	a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c);
	b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin.(1) lit.d).”
	Nemodificat
	20. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„Art.33.- (1) Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.
	(2) Dispoziţiile art.14 alin.(6) sunt aplicabile şi în cazul eliberării dovezilor de reşedinţă.”
	Nemodificat
	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:
	Nemodificat
	1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
	„(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin.(1), se eliberează cărţi de identitate simple şi cărţi de rezidenţă, identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă.”
	Nemodificat
	2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
	Nemodificat
	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. 
	Nemodificat
	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.”
	Nemodificat
	5. Articolul 82 va avea următorul cuprins: 
	„Art.82.- Imprimeria Naţională asigură comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software prevăzute la art.81 alin.(1), precum şi materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art.8 alin.(1).”
	Nemodificat
	6. La articolul 9, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:
	„Art.9.- (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art.8 alin.(1)  se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
	(2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate simple.
	(3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art.8 alin.(1) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar.
	(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar.
	(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de I.G.I. şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I.”
	Nemodificat
	7. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
	„Art.10.- (1)  În situaţiile prevăzute la art.41 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
	.........................................................
	(3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la art.41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu I.G.I.”
	Nemodificat
	8. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
	„Art.11.- (1)  Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.235/2013.”
	Nemodificat
	Art.III. -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
	Nemodificat
	1. La articolul 7, alineatul (22) va avea următorul cuprins:
	„(22) Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate simple, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă.”
	Nemodificat
	2. La anexă, articolul 6, punctul A litera b10) va avea următorul cuprins:
	„b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;”
	Nemodificat
	Art.IV.- La articolul 338 din Legea nr.95/2006 privind reforma  în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	„(4)  Cărţile electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permit titularilor autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru scopurile prevăzute la art.337 alin.(2).
	(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.”
	Nemodificat
	Art.V.- Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
	Nemodificat
	1. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
	„Art.61.- (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie.
	(2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărţii de identitate simple şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel.”
	Nemodificat
	2. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:
	„a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
	b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
	c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
	d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.”
	Nemodificat
	Art.VI.- La articolul 31 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„Art.31.- (1)  O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române, în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului, precum şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.”
	Nemodificat
	Art.VII.- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative, referitoare la cartea de alegător, se elimină.
	(2)  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr.697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.
	La art.VII alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art.VII.- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative, referitoare la cartea de alegător, se abrogă.
	Nemodificat
	Tehnică legislativă.
	Art.VIII.- În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica şi/sau completa în consecinţă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1375/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare.
	Nemodificat
	Anexa nr.2
	II. AMENDAMENTE RESPINSE
	Nr.
	Crt.
	Text iniţial
	Text amendament
	(autor)
	MOTIVARE
	1. Argumente susţinere
	2. Argumente respingere
	Camera decizională
	6. La articolul 14 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	,,a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art.20 alin.(1) lit.b)-d);
	,,a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, inclusiv prin intermediul aplicației informatice www.econsulat.ro atunci când se va dezvolta capacitatea tehnică în acest sens sau la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință.;
	1. Misiunile diplomatice și serviciile consulare ar trebui să furnizeze acest serviciu public, astfel încât persoana să nu fie nevoită să se deplaseze în țară doar pentru reînnoirea cărții de identitate. De asemenea, având în vedere scopul serviciului electronic www.econsulat.ro ar trebui să poată fi depuse documentele și online, mai ales în condițiile în care vom avea o carte electronică de identitate.
	2. Vot
	Art. 15 - (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
	Art. 15 - (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
	1. Având în vedere că se utilizează tot mai mult semnăturile și formulare electronice șo că se introduce cartea de identitate electronică, este absurs să fie posibilă doar cererea pe hârtie, semnată în fața personalului serviciului comunitar. Aceste prevederi sunt contrare legislației în vigoare care menționează că anumite tipuri de semnături electronice sunt echivalente semnăturii olografe.
	2. Vot
	Art.15. - (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:
	a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;b) solicitantul este titular al unei cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).
	Text OuG nr.97/2015
	Art. 15 - (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite de documentele care fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, respectiv a numelui, prenumelui, datei nașterii, statutului civil sau a cetățeniei române, doar dacă au intervenit modificări ale acestor date. În cazul în care nu au intervenit modificări, se va da o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
	1. Nu este logic ca pentru reînnoirea cărții de identitate persoana să aducă documentele care demonstrează identitate (nume, prenume, etc.) doar în măsura în care aceste date s-au modificat, dar să aducă documentele care fac dovada domiciliului indiferent dacădomiciliul este același sau a suferit modificări. Având în vedere demersurile birocratice pe care le implică dovedirea domiciliului, propunem ca acestea să se facă doar dacă au intervenit schimbări, iar persoana să își asume printr-o declarație proprie răspundere faptul că domiciliul și respectiv, reședința sunt aceleași.
	2. Vot
	12. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
	(2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt:
	a)numele şi prenumele titularului;
	b)sexul;
	c)cetăţenia titularului;
	d)data şi locul naşterii titularului;
	e)semnătura olografă a titularului;
	f)imaginea facială a titularului;
	(2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt:
	a)numele şi prenumele titularului;
	b)sexul;
	c)cetăţenia titularului;
	d)data şi locul naşterii titularului;
	f)imaginea facială a titularului;
	1. In momentul de față pe cartea de identitate nu se află/nu este înscrisă semnătura olografă, astfel încât nu se justifică prezența literei e). De asemenea, pe cartea de identitate electronică, se prevede explicit că nu se va înscrie semnătura olografă.
	2. Vot.
	13. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	.......................................................
	(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin.(2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin.(3). În format electronic se înscriu:
	a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
	(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin.(2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin.(3). În format electronic se înscriu:
	a) datele din formatul tipărit;
	1. Pentru coerență legislativă cu amendamentul anterior.
	2. Vot
	15. La articolul 171, alineatele (1), (11) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	........................................................
	(11) Certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) se utilizează pentru autentificare şi semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) au aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf.
	(2) Cerinţele de utilizare a certificatului prevăzut la alin.(1) lit.a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
	Art. I.15. Aliniatele (1), (11) si (2) ale articolului 171, se modifica si vor avea următorul cuprins:
	(11) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice sau private.
	Autor: Mariana-Venera Popescu - Grup parlamentar al minorităților naționale
	1. Pentru conformitate cu Regulamentului UE 910/2014 punctul 49 și faptul că singura semnătură electronică ce poate asigura nivelul de încredere al semnăturii olografe este semnătura calificată în toace celelalte tipuri de semnături electronice neputându-se garanta identitatea semnatarului acesta fiind expus unui risc juridic major.
	2. Vot
	19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	„(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de:
	a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c);
	b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin.(1) lit.d).”
	a) doi ani, pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c);
	1. Termenul de un an, de valabilitate a cărții de identitate provizorii este prea mic, având în vedere că aceasta se emite în situații excepționale în care persoanele nu au toate documentele necesare, ori obținerea acestor documente poate fi foarte greoaie sau imposibilă, iar demersurile care trebuie făcute anual sunt împovorătoare și în practică, multe persoane nu mai fac acest demers și rămân fără un act de identitate.
	2. Vot.
	Art. 28 - (1)Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
	......................................................
	c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
	Text OuG nr.97/2015
	c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
	1. In practică, locuința efectivă nu este în mod necesar un imobil în sensul legii, respectiv construcții  fixate  în pământ cu caracter permanent, ci pot fi construcții improvizate. Această prevedere există tocmai pentru a facilita obținerea cărții de identitate și deci a serviciilor publice necesare pentru persoanele care nu au documente pe locul de domiciliu sau care trăiesc în condiții precare, astfel încât este necesară adaptarea textului legal la realitatea socială în vederea atingerii scopului dispoziției normative.
	2. Vot
	Art. 32 - (1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.
	Text OUG 97/2005
	Art.32. - (1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu o declarație pe proprie răspundere prin care declară că locuiește în respectiva locație cu acordul proprietarului.
	Autor: Nicușor Dan - Grup parlamentar USR
	1. In momentul de fata, din cauza formalitatilor privind inscrierea domiciliului / resedintei, institutiile nu au o evidenta a domiciliului real al cetatenilor, in special in marile orase. Una dintre consecinte, politicile publice locale nu sunt dimensionate in raport cu situatia reala. Apreciem necesara relaxarea formalitatilor privind inscrierea resedintei.
	Solutia directa la problema expusa.
	O solutie teoretic corecta, dar care nu rezolva problema decat in mica masura (peste 90% din contractele de inchiriere nu sunt inregistrate la administratia financiara).
	2. Vot
	Art. 32 - (1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.
	Text OUG 97/2005
	(1) - Nemodificat
	(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru înscrierea reședinței, solicitantul care nu este proprietar al imobilului poate să facă dovada adresei de reședință cu contractul de închiriere înregistrat la administrația financiară, valabil pentru perioada pentru care solicită înscrierea reședinței.
	Autor: Nicușor Dan - Grup parlamentar USR
	1. In momentul de fata, din cauza formalitatilor privind inscrierea domiciliului / resedintei, institutiile nu au o evidenta a domiciliului real al cetatenilor, in special in marile orase. Una dintre consecinte, politicile publice locale nu sunt dimensionate in raport cu situatia reala. Apreciem necesara relaxarea formalitatilor privind inscrierea resedintei.
	Solutia directa la problema expusa.
	O solutie teoretic corecta, dar care nu rezolva problema decat in mica masura (peste 90% din contractele de inchiriere nu sunt inregistrate la administratia financiara).
	2. Vot
	Art. 34 - (2) În situaţia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituţiile respective sunt obligate să anunţe imediat unitatea de poliţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în vederea stabilirii identităţii lor.
	Text OuG nr.97/2005
	(2) Pentru persoanele fără adăpost care nu posedă act de identitate și sunt luate în evidența serviciilor publice de asistență socială se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa serviciului respectiv. In acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului serviciului ori a persoanei abilitate de acesta.
	(3) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi Ministerul Afacerilor Interne va elabora normele metodologice pentru implementarea alin.(2).
	1.OUG 97/2005 nu face referire deloc la persoanele fără adăpost, deși această realitate există. Dacă persoanele nu sunt internate într-un centru sau găzduite, acestea nu pot obține un act de identitate și rămân fără o adresă, lucru care îngreunează accesul la serviciile publice de care au nevoie. Astfel, este necesară stabilirea domiciliului la serviciile publice care au în evidență aceste persoane. 
	Pentru a se asigura implementarea dispoziției legale de mai sus.
	2. Vot
	Art. 43 - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
	a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei;
	b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 şi 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei;
	c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.
	Text OuG nr.97/2005
	Art. 43 - Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
	a) nemodificat
	b) nemodificat
	c) nerespectarea dispozițiilor art. 25, art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (2) și art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.
	1. In momentul de față nu există sancțiune pentru obligația cetățeanului la înscriere a reședinței în cel mult 15 zile de la stabilirea în aceasta.
	2. Vot
	Art.II.  
	3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
	 (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.”
	(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.”
	1. 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 pentru card.
	2. Vot
	________
	(6) La cererea solicitantului  se furnizează împreună cu cartea de identitate electronică sau cu cartea de rezidență electronică și dispozitivele de citire a cardului, în regim gratuit.
	Autor: Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	1.-
	2. Vot
	_________
	(6) La cererea solicitantului  se furnizează împreună cu cartea de identitate electronică sau cu cartea de rezidență electronică și dispozitivele de citire a cardului.
	Autor: Cătălin Drulă - Grup parlamentar USR
	1.-
	2. Vot
	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.”
	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.”
	1. Pentru coerență cu amendamentul anterior se introduce posibilitatea achiziționării de către Imprimeria Națională a cititoarelor de card.
	2. Vot
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