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  Către, 

     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, trimis Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului echilibru ecologic şi Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru dezbatere în 
fond, cu adresa nr. PL-x 226 din 8 aprilie 2009. 
 
 
 

PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 

          Sulfina BARBU    Costică CANACHEU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 

ECOLOGIC 
 

 Nr.26/391/06.05.2009 

 COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
  
 Nr.32/227/06.05.2009 
 PL-x  226/2009 

 

RAPORT COMUN   
                  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, în 
procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
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identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, transmis cu adresa nr. PL-x 226 din 8 aprilie 2009, 
înregistrată sub nr. 26/2947 din 9 aprilie 2009 şi respectiv nr.32/227 din 10 aprilie 2009. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 
1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 
aprilie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil intervenţia legislativă, cu unele observaţii, conform 
avizului nr. 77 din 11 februarie 2009. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil proiectul de 
lege, conform avizului nr. 36/89 din 22 aprilie 2009. 
  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice. 
  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din 22 aprilie 
2009. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de 
lege susmenţionat, în şedinţa din 6 aprilie 2008. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, domnul Marin Pătuleanu – consilier şi domnul Cătălin Pătru, director cabinet, iar din partea 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanei, domnul Daniel Baba – şef serviciu juridic şi domnul 
Sorin Bălaşa, şef serviciu. 
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Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 24 deputaţi, iar din numărul total de 24 
deputaţi ai  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au participat la dezbateri 14 
deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea, proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Sulfina BARBU 

PREŞEDINTE, 
Costică CANACHEU  

                            
               

 
SECRETAR,  

Mihai Cristian APOSTOLACHE 

 
SECRETAR,  

Eugen BĂDĂLAN 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,           Consilier  parlamentar, 
 Sofia CHELARU            dr. George CUCU 
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