
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din
Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Articolul 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifică
şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. – Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) – c) se
sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei, cele prevăzute la
lit. d) cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f)
cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.”

Art. II. – Articolul 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenţa
populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art. 39. – Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum
urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 47, cu amendă de la 250.000 lei
la 400.000 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12, art. 16 alin. (2) şi (3), art. 20,
art. 21 şi art. 31 alin. (3), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 22, art. 23 şi
art. 32-35, cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei;

d) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 28, art. 29 şi
art. 45, cu amendă de la 750.000 lei la 1.500.000 lei.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2)
din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  SENATULUI

Nicolae  Văcăroiu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
25 martie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din
Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu
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