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    Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 

persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru dezbatere şi avizare pe fond cu 

adresa nr. PL. x 575 din 11 decembrie 2017. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Florin-Claudiu ROMAN 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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R A P O R T       
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, cu modificările și completările ulterioare,. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.911/26.10.2017, a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

 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 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


  

 
3

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. 

         Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisia a examinat proiectul de 

lege în ședinţa din 12 decembrie 2017. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Bogdan Samoilă - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și 
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domnul Cătălin Giulescu - împuternicit director în cadrul Direcției pentru evidența 

persoanelor și administrarea bazelor de date. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, (o abținere) adoptarea  proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 

persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma adoptată de Senat. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE,             SECRETAR, 

 Florin-Claudiu ROMAN  Simona BUCURA-OPRESCU 

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru                                                                                                                           
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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