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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 

 
Bucureşti, 15 mai 2018 

                                                                  Nr. 4c-6/204 
Pl x. 260/2018 

 
 
 

    Către: 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată trimisă, spre 

dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu 

adresa nr. Plx. 260 din 25 aprilie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Florin-Claudiu ROMAN 
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RAPORT  
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.97 din 
2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români republicată 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată, trimisă cu 

adresa nr. PL x. 260 din 25 aprilie 2018, înregistrată cu nr. 4c-6/204 din 25 aprilie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

ședința din 23 aprilie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 992 din 20 noiembrie 2017. 

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, conform punctului de 

vedere nr.60 din 16.01.2018.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în sensul suportării de la 

bugetul de stat a cheltuielilor aferente producerii şi eliberării actelor de identitate pentru 
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persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi care solicită eliberarea actului de identitate 

în termen de 15 zile de la împlinirea acestei vârste. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a u 

examinat propunerea legislativă, avizul Consiliului Legislativ și punctul de vedere al 

Guvernului în ședința din 15 mai 2018. 

La lucrările Comisiei a participat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

domnul Mihai Dan Chirică - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei au participat la dezbateri 23 

deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 

voturi împotrivă), respingerea propunerii legislative  pentru modificarea şi 

completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români republicată, întrucât aplicarea prevederilor acestei 

inițiative legislative generează un impact financiar asupra cheltuielilor bugetului de stat 

care nu este cuantificat în Expunerea de motive și pentru care nu sunt prevăzute sursele 

de acoperire. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul 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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