
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind 
regimul juridic al cărţii electronice de identitate 

 
 
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii 

electronice de identitate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 285/2003, a fost stabilit regimul juridic al cărţii electronice de identitate, data 
introducerii acestui document, precum şi alte elemente legate de forma şi conţinutul 
acestuia. 

Totodată, au fost stabilite şi unele termene pentru realizarea infrastructurii 
necesare instituţiilor administraţiei publice locale pentru a se permite accesul 
neîngrădit al cetăţenilor la facilităţile oferite, într-un sistem informatic unitar. 

Nealocarea fondurilor necesare pentru punerea în aplicare a programului 
privind realizarea şi eliberarea cărţii electronice de identitate, precum şi problemele 
legate de reorganizarea structurilor cu atribuţii în domeniu, conduc la 
imposibilitatea respectării termenelor prevăzute în ordonanţa anterior menţionată, 
fiind necesară o reevaluare a acestor termene. 

La nivelul Uniunii Europene există, în prezent, o preocupare majoră în 
realizarea şi unificarea unor standarde în domeniul cărţilor de identitate ale 
cetăţenilor din statele membre, fiind foarte posibil ca, într-un timp relativ scurt, să 
apară recomandări, instrucţiuni sau reglementări internaţionale, la care să 
trebuiască să ne adaptăm, astfel încât, noul document de identitate românesc, pe 
lângă facilităţile oferite de sistemele informatice naţionale şi de o securizare 
superioară împotriva falsificării, să poată fi folosit şi ca document de călătorie în 
spaţiul european. 

Totodată, cerinţele actuale ale sistemelor de identificare ale persoanei 
necesită introducerea unor elemente biometrice, în format electronic sau tipărit. 

Pentru realizarea cu succes a proiectului cărţii electronice de identitate, 
este necesară stabilirea unor termene realiste, precum şi a unui cadru lărgit de 
cooperare între instituţiile responsabile de conţinutul noului document de identitate. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii 
electronice de identitate. 
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