
 

 

Anexa cu propunerile de amendare a Proiectului de Lege pentru modificarea și 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, postat spre dezbatere publica pe site-ul http://www.mai.gov.ro/index05_1.html pe 
data de 19.03.2017 la ora 12:51 
 

 
OUG NR. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 

 

 
Nr. crt. TEXT PROIECT AMENDAMENTE MOTIVATIE 

1  Articolul 17(1) Cartea de identitate conţine date 
în format tipărit sau în format inscripţionat prin 
tehnici speciale, precum şi elemente de 
particularizare şi de siguranţă. 

 “Cartea de identitate conţine date în format tipărit, precum şi 
elemente de particularizare şi de siguranţă”. 

Singurele date inscrise pe cartea de 
identitate care nu pot fi citite, stocate si 
prelucrate prin cititoare portabile sunt cele 
in format tiparit. 
Conditiile  tehnice de producere a cartii de 
identitate simple si a cartii de identitate 
provizorii sunt similare. 

2 ART. 17.  
2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea 
de identitate sunt:  
.... 

ART. 17.  
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;  
g) C.N.P.;  
h) adresa de domiciliu a titularului. 

In proiect nu sunt mentionate datele, fiind 
inlocuite cu "...". 

http://www.mai.gov.ro/index05_1.html%20pe%20data%20de%2019.03.2017
http://www.mai.gov.ro/index05_1.html%20pe%20data%20de%2019.03.2017
http://www.mai.gov.ro/index05_1.html%20pe%20data%20de%2019.03.2017


 

 

3. ART. 17^2  
(4) După transmiterea cărţii electronice de 
identitate și a cărţii de identitate simple 
personalizate, la autoritatea competentă să le 
elibereze, toate datele stocate în bazele de date 
de producţie se şterg imediat prin procedură 
automată şi ireversibilă.  

ART. 17^2  
(4) După transmiterea cărţii electronice de identitate la autoritatea 
competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date 
de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă. 

Conditiile  tehnice de producere a cartii de 
identitate simple raman aceleasi cu cele 
din prezent.. 
Nu exista nicio justificare pentru 
producerea centralizata a cartii de 
identitate simple. 
Singurele date de pe cartea de identitate 
simpla sunt tiparite. Nu se impune 
schimbarea formatului pentru aceasta 
optiune. 

4 Articolul 19(1) Serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de 
identitate în următoarele cazuri:… k) pentru 
preschimbarea actelor de identitate care nu se 
mai emit, dar sunt valabile. 

Se abroga art. 19 al. 1 litera k). Preschimbarea obligatorie a actelor de 
identitate care sunt valabile implica niste 
costuri foarte mari care nu sunt justificate 
in actualele conditii de austeritate. 
Libertatea de constiinta determina cetatenii 
sa refuze preschimbarea lor. libertatea de 
constiinta fiind un drept prevazut de legea 
constitutionala 

 
 

 

OG NR. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi 
punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă 

 
Nr. crt TEXT PROIECT AMENDAMENTE MOTIVATIE 

1. ART. 1  
(1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza 
o platformă-pilot pentru constituirea sistemului 
informatic de emitere a cărţii electronice de 
identitate şi punerea în circulaţie a cărţii 
electronice de identitate şi a cărţii electronice de 
rezidenţă.  
(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 

ART. 1  
(1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformă-pilot 
pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii 
electronice de identitate şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de 
identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă.  
(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1) se 
eliberează cărţi de identitate simple şi cărţi de rezidenţă in acelasi 
format cu cel pus in circulatie anterior. 

 Cărţile de identitate simple nu necesita 
schimbari din punctul de vedere al 
conditiilor tehnice al producerii lor. 
Schimbarea formatului cartii de identitate 
care nu este electronica dovedeste 
intentia de a adauga elemente care nu se 
regasesc in continutul sau in prezent. 



 

 

electronică de identitate şi cartea electronică de 
rezidenta. 

2. ART. 8  
(1) Producerea cărţilor electronice de identitate, 
a cărţilor de identitate simple, a cărţilor 
electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă 
se realizează, centralizat, de către Imprimeria 
Naţională.  
(2) Personalizarea documentelor prevăzute la 
alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul 
Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor 
Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., 
organizat în cadrul Direcţiei generale de 
paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne.  
(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date, denumită în continuare 
D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru 
Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, 
asigură coordonarea din punct de vedere tehnic 
şi metodologic a structurilor aflate în 
subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate 
activităţile referitoare la punerea în circulaţie a 
cărţii electronice de identitate, cărţii de 
identitate simple, cărţii de identitate provizorii, 
dovezii de reşedinţă, cărţii electronice de 
rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.  
(4) 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 Inspectoratul.  

ART. 8  
(1) Producerea cărţilor electronice de identitate, cărţilor de 
identitate simple a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de 
rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.  
(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, 
centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor 
Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul 
Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne.  
(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în 
continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, 
denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct 
de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în 
subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare 
la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţilor de 
identitate simple cărţii de identitate provizorii, dovezii de reşedinţă, 
cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.  
(4) 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 Inspectoratul.  

 

Nu exista justificare tehnica pentru 
implicarea Imprimeriei Naţionale in 
producerea cartii de identitate simple. 

 



 

 

 

3. ART. 8^1  
(1) Imprimeria Naţională este abilitată să 
achiziţioneze şi să pună la dispoziţia 
D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, 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. 8^1  
(1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la 
dispoziţia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, 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, cărţilor de identitate simple a dovezilor de reşedinţă, a 
cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă. 

Nu exista justificare tehnica pentru 
implicarea Imprimeriei Naţionale in 
producerea cartii de identitate simple. 

4. ART. 9  
(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii 
electronice de identitate şi a cărţii de identitate 
simple se fac de către Imprimeria Naţională, cu 
avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici 
neloiale şi preţuri reglementate 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 cărţii electronice de identitate 
şi a cărţii de identitate simple se încasează 
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 

ART. 9  
(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de 
identitate si a cărţii de identitate simple se fac de către Imprimeria 
Naţională, cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale 
şi preţuri reglementate 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 cărţii electronice de identitate şi a cărţii de 
identitate simple se încasează 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 utilizând 
cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.  
(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 

Nu exista justificare tehnica pentru 
implicarea Imprimeriei Naţionale in 
producerea cartii de identitate simple. 



 

 

naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar, componentă 
a Sistemului electronic naţional.  
(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 Inspectorat 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 
Inspectorat.  

provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de 
Inspectorat 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 Inspectorat. 

6. 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.  

ART. 11  
(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate si 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. 

Cartea de identitate simpla se produce in 
acelasi format si in aceleasi conditii 
tehnice ca si in prezent.  
Atata timp cat aceasta este valabila, nu se 
justifica preschimbarea ei.  
Schimbarea formatului reprezinta o 
cheltuiala inutila.   

 

 



 

 

 
OUG nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. 

 

 
Nr.crt                TEXT PROIECT                                                AMENDAMENTE                                                              MOTIVATIE 
1. 
 
 

Art. 7 2^2) Compania Naţională «Imprimeria 
Naţională» - S.A. produce, cu titlu de 
exclusivitate, cărţile electronice de identitate, 
cărţile de identitate simple, cărţile electronice 
de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă.  
 

Art. 7 2^2) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. 
produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, 
cărţile de identitate simple, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile 
de rezidenţă.  

 

Nu exista justificare tehnica pentru 
implicarea Imprimeriei Naţionale in 
producerea cartii de identitate simple. 

2. ANEXA 1  
b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a 
cărţilor electronice de identitate și a cărţilor de 
identitate simple;  

ANEXA 1  
b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de 
identitate si a cărţilor de identitate simple; 

Nu exista justificare tehnica pentru 
implicarea Imprimeriei Naţionale in 
producerea cartii de identitate simple. 

 


