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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      22- 23 aprilie 2009 

 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  22- 23 aprilie 2009 

 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi:, Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei 

Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, 

Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi 

domnii deputaţi Relu Fenechiu şi Dan Nica - ministru. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

1. PL-x nr.226/2009 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, pentru modificarea O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea O.G. 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, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
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de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum 

şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe 

cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 

Proiectul de lege, prin prevederile sale, aduce modificări mai multor acte normative 

privind evidenţa persoanelor: 

a) pentru O.U.G. nr.97/2005: modificări referitoare la competenţele informatice ale 

Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor, prin organizarea, pe un singur nivel, nivelul 

central (începând cu 1 iulie 2010); introducerea în circulaţie a unui nou tip de act de 

identitate, respectiv cartea electronică de identitate (începând cu 1 ianuarie 2011);  eliminarea 

referirilor la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi 

sau de a părăsi localitatea; reglementarea perioadei în care cetăţeanul trebuie să solicite 

eliberarea unui nou act de identitate; stabilirea unui termen minim de valabilitate a cărţii de 

identitate provizorii. 

b) pentru O.G. nr.84/2001: eliminarea atribuţiei serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor de întocmire a listelor electorale permanente; eliminarea nivelului 

local de organizare a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

c) pentru O.G. nr.41/2003: introducerea posibilităţii de depunere a cererii privind 

schimbarea numelui prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială;  

reglementarea procedurii de sesizare a instituţiilor competente referitoare la  înscrisurile 

efectuate în actul de naştere. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de 

lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 
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