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proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 

persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români 
 

 

OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

 
 

Textul în vigoare 

 

 

Textul propus 

ART. 9 

(1) Cetăţenii români sunt înregistraţi în R.N.E.P. pe baza datelor de 

stare civilă din actele de naştere. 

    (2) Introducerea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea 

datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

    (3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează pe baza 

documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de 

autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, în situaţiile prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    (4) Autorităţile prevăzute la alin. (3) sunt: 

    a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare 

civilă intervenite în străinătate; 

    b) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru cei care 

dobândesc sau pierd cetăţenia română; 

    c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus 

interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei 

sau părăsirii localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub 

interdicţie; 

 

 

 

 

    d) instanţele judecătoreşti, notarii publici şi ofiţerii de stare 

civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului; 

    e) Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cei care dobândesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus 

interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei 

sau părăsirii localităţii/ țării, măsura  dării în urmărire, măsura 

protecției, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a 

controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu,  

pentru persoanele care sunt căutate pentru participare la 

proceduri judiciare,  precum și pentru persoanele puse sub 

interdicţie; 



sau deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate. 

    f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul 

primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în 

statutul civil al persoanelor fizice. 

ART. 12 

(1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează 

acte de identitate. 

(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. 

(1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de 

identitate. 

(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate 

se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, 

cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în 

termen de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate 

se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea 

electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul 

de identitate, aflate în termen de valabilitate. 

 

 Art. 12
1
  

Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte 

electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, 

la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a 

persoanei desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub 

autoritatea serviciului public de asistenţă socială unde se află 

minorul sau a persoanei căreia i-a fost încredinţat în 

plasament. 

 



ART. 13  

(1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, 

a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. 

(2) În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de 

identitate constituie document de călătorie în statele membre ale 

Uniunii Europene. 

(2
1
) Cartea de identitate şi cartea electronică de identitate permit 

titularului utilizarea acestora ca şi card naţional de asigurări 

sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea 

în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau 

sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, stabilite prin 

hotărâre a Guvernului, precum şi utilizarea semnăturii electronice 

extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 

455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

(3
1
) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite 

unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop 

să aibă acces la un sistem informatic. 

 

 

(4) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de 

identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. 

Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit 

de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi. 

 

ART. 13  

 

 

 

 

 

 

 

(2
1
) Se abrogă. 

 

 

 

 

(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea 

în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, în 

sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, precum şi în 

alte sisteme informatice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi 

utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat 

calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(3
1
) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite 

unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest 

scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu 

sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de 

drept privat. 

 

ART. 14  

(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public 

comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau 

reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a 

reprezentantului său legal. 

(2) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în 

străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate: 

ART. 14  

 

 

 

 

 

 



a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din 

străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa 

la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul 

de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea 

cărţii de identitate provizorie; 

 

b) la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin 

împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, 

cu excepţia cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate 

prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a). 

(3) Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură 

specială. 

(4) În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, 

în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea 

serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se 

eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de 

competenţă. 

(5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, 

însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său 

legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat 

sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de 

persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. 

(6) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, 

pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru 

sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate se 

eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice 

comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al 

municipiului Bucureşti. 

 

a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din 

străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa 

la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul 

de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea 

cărţii de identitate provizorii emisă în condițiile art. 20 alin.(1) 

lit.b) – d); 

b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin 

împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea 

diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă. 

 

 

 

 

(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un centru 

specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă 

socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, 

de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din 

raza teritorială de competenţă. 

 

 

 

 

 

 

(6) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, 

pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru 

sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, actele de identitate și 

dovezile de reședință se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de 

către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a 

persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti. 

ART. 16 

(1) Cartea de identitate se eliberează: 

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 18 ani; 

b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

ART. 16 

(1) Cartea de identitate se eliberează: 

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 18 ani; 

b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 



între 18 şi 25 de ani; 

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; 

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani. 

(2) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, 

cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează: 

 

 

 

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 18 ani; 

b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu 

excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. 

(6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani. 

(3) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, 

cetăţenii români pot opta pentru eliberarea: 

 

a) unei cărţi de identitate; 

b) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele 

prevăzute la art. 17 alin. (6). 

 

între 18 şi 25 de ani; 

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; 

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani. 

(2) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea 

cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi 

cartea electronică de identitate se eliberează: 

a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 0 și 14 ani; 

b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 18 ani;  

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.  

    

 

(3) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea 

cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru 

eliberarea: 

a) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele 

prevăzute la art. 17 alin. (6); 

b) unei cărţi de identitate simple, în cazul în care, din motive 

religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea 

unei cărţi electronice de identitate. 

(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de 

identitate, solicitată în condițiile în condițiile art. 12
1
, se 

eliberează fără imaginile impresiunilor papilare. 

 

 



 

ART. 17. 
(1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format 

inscripţionat prin tehnici speciale, date aferente cardului naţional 

de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediu de 

stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. 

(1
1
) În mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigură 

funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări 

sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului 

naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. 

(1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(1
2
) Datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de 

sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediul de 

stocare a cărţii de identitate, pot fi accesate şi utilizate doar de 

persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acesteia. 

(1
3
) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute 

la alin. (1^2). 

(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. 

(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, 

semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de 

identitate. 

(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit 

sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format 

electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de 

Art. 17. 

(1) Cartea de identitate simplă conţine date în format tipărit sau în 

format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi elemente de 

particularizare şi de siguranţă. 

 

 

 

(1
1
) Se abrogă. 

 

 

 

 

 

(1
2
) Se abrogă 

 

 

 

 

 

(1
3
) Se abrogă 

 

(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate 

simplă sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, 

semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de 

identitate simple. 

(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit 

sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format 

electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. 



sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de 

particularizare şi de siguranţă. 

(5) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică 

de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, 

a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu: 

a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a 

titularului; 

b) prenumele părinţilor titularului; 

c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt 

definite de Legea nr. 455/2001; 

d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi 

imaginile impresiunilor papilare a două degete. 

e) datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de 

sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(5
1
) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se înscriu în cartea de 

identitate şi în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare 

electronic, ulterior producerii acestora, în condiţiile prevăzute de 

lege. 

(6) La cererea solicitantului, cartea electronică de identitate se 

eliberează: 

a) cu toate datele prevăzute la alin. (5); sau 

b) cu datele prevăzute la alin. (5), cu excepţia imaginii 

impresiunilor papilare. 

 

 

 

(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică 

de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, 

a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu: 

a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a 

titularului; 

b) prenumele părinţilor titularului; 

c) un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea 

sunt definite de Legea nr. 455/2001; 

d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, 

după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete. 

 

 

 

(5
1
) Se abrogă. 

 

 

 

 

 

ART. 17
1 

(1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după 

cum urmează: 

a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne; 

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, 

acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. 

(1
1
) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în 

raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne 

şi cu sisteme informatice terţe ale administraţiei publice stabilite 

prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale  Ministerului 

ART. 17
1
 

(1) Certificatul şi certificatele calificate se emit şi se înscriu, după 

cum urmează: 

a) certificatul, de către Ministerul Afacerilor Interne; 

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, 

acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. 

(1
1
) Certificatul prevăzut la alin.(1) lit.a) poate fi utilizat în raport 

cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, precum şi cu 

alte sisteme informatice stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului 



Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare 

a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al 

ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate 

ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul 

calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină 

de exerciţiu.  

 

Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare 

a certificatului prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al 

ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

 

ART. 17
2
 

(1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul 

expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul 

minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor 

sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al 

reprezentantului legal. 

(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea 

electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii 

acesteia şi identităţii titularului. 

(3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de identitate 

se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate 

de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în 

cartea electronică de identitate. 

(4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a 

cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea 

competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de 

producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă. 

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea 

cărţii electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional 

informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură 

automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, 

dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 

luni de la data programată pentru eliberarea acesteia. 

(5
1
) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură 

imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse. 

(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea 

cărţii electronice de identitate, precum şi procedurile de ştergere a 

datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a 

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. 

 



Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. 

 

ART. 20 

(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele 

cazuri: 

a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru 

eliberarea cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate; 

 

b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor 

biometrice; 

c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care 

locuiesc temporar în România; 

d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau 

a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 

alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) şi j), la cererea cetăţeanului. 

 

(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de 

un an. 

 

(3) Prevederile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător. 

 

ART. 20 

(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele 

cazuri: 

a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru 

eliberarea cărţii de identitate, a cărții de identitate simple sau a 

cărţii electronice de identitate; 

b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor 

biometrice; 

c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care 

locuiesc temporar în România; 

d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, a 

unei cărți de identitate simple sau a unei cărţi de identitate, în 

unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), 

h), i) şi j), la cererea cetăţeanului. 

(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de: 

a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c); 

b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d). 
(3) Prevederile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător. 

 

 

OG nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere  

şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă 

 
 

Textul în vigoare 
 

 

Textul propus 

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 şi cărţi de rezidenţă identice ca format 

cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă. 

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 electronică de identitate şi cartea electronică de 

rezidenţă. 



ART. 4 

(1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile 

descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi 

programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit 

al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. 

(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a 

autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: 

a) în municipiile reşedinţă de judeţ, în termen de 18 luni de la data 

punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; 

b) în celelalte municipii şi oraşe, în termen de 3 ani de la data 

punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; 

c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulaţie a 

cărţii electronice de identitate. 

 

ART. 4 

 

 

 

 

(2) Se abrogă. 

ART. 8 

(1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de 

identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de 

identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice 

de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de 

către Imprimeria Naţională. 

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia 

cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă, 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, 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 

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, a cărţilor de alegător aferente acestora, 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. 

 

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
  

(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, a cărţilor 

de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a 

dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a 

cărţilor de rezidenţă. 

(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) pot fi trecute în 

patrimoniul autorităţilor care le utilizează, prin acordul părţilor, cu 

titlu gratuit. 

 

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. 

 

(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) pot fi trecute în 

patrimoniul autorităţilor care le utilizează, prin acordul părţilor, cu 

titlu gratuit. 

ART. 8
2
 

Imprimeria Naţională asigură materialele consumabile, 

comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a 

întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor 

prevăzute la art. 8 alin. (1). 

ART. 8
2
 

Imprimeria Naţională asigură materialele consumabile, 

comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a 

întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor 

prevăzute la art. 8 alin. (1), a cărţilor de identitate provizorii și a 

dovezilor de reşedinţă. 

 

ART. 9 

(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de 

identitate şi a cărţii de identitate 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 

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.  

 

(3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de 

identitate 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. 

(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de 

rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte 

unităţi bancare 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, 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. 

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se referă exclusiv la utilităţile 

şi consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziţie de 

Imprimeria Naţională, inclusiv echipamentele de comunicaţie, şi se 

stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi 

D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat. 

 

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 

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. 

 

ART. 10 

(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

ART. 10 

(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 



reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 

contravaloarea cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate 

şi a cărţii de alegător aferente se suportă din bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale respective.  

(2) Costurile aferente producerii şi eliberării actelor de identitate şi 

a cărţii de alegator aferente, în cazurile de scutiri şi exceptări de la 

plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria 

Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. 

Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin 

protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D. 

(3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata 

contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt 

aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai 

cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată. În 

acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor 

electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către 

Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei 

activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte 

prin protocol încheiat în acest sens cu Inspectoratul. 

 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 

contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de 

identitate simple se suportă din bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale respective.  

     

 

ART. 11  

(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii 

de identitate 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, 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. 

(2) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii 

de rezidenţă se realizează eşalonat, pe măsura asigurării structurilor 

teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar. În vederea 

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. 

 



generalizării activităţii de emitere a cărţilor electronice de rezidenţă 

şi a cărţilor de rezidenţă, asigurarea suportului tehnic necesar 

eliberării acestora se realizează, eşalonat, în termen de până la 6 

luni de la data emiterii primei cărţi electronice de rezidenţă, 

respectiv a primei cărţi de rezidenţă. 

 

 

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

 
 

Textul în vigoare 
 

 

Textul propus 

ART.7 

(1) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează producerea cu titlu de 

exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor 

sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, 

certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, 

formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, 

conform obiectului său de activitate. 

(2) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează în mod direct şi unic 

gestionarea sistemului unitar de inseriere şi numerotare a 

formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe 

suport electronic, gestionarea activităţii de producere şi distribuţie 

a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri 

de orice fel şi a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfăşurate în 

sali de joc, prin reţele de televiziune sau prin mijloace de 

transmisie asimilate, conform obiectului sau de activitate. 

(2
1
) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, 

cu titlu de exclusivitate, în condiţiile Regulamentului Consiliului 

(CE) nr. 2.252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, 

paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de călătorie 

care se eliberează străinilor, colantul uniform de viză, paşapoarte 

temporare, titluri de călătorie pentru cetăţenii români, titluri de 

călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii 

Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru 

aplicarea vizei volante, precum şi alte documente ale căror 

specificaţii tehnice sunt clasificate "secret UE". 

ART.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2
2
) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, 

cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de 

identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile de 

identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de 

rezidenţă şi cărţile de rezidenţă. 

(3) Imprimeria Naţionala poate produce, gestiona sau distribui, în 

nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, şi alte 

produse decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), stabilite prin acte 

normative, cu respectarea prevederilor privind achiziţiile publice. 

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenta 

a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria 

Naţionala va achiziţiona sistemul informatic e-tax, în condiţiile 

tehnice şi financiare stabilite prin raportul comisiei 

interministeriale, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 675/2003 privind implementarea sistemului 

informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale. 

(5) Sistemul informatic achiziţionat de către Imprimeria Naţionala 

potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziţie Ministerului Economiei şi 

Finanţelor*) contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacţii fiind 

suportate din bugetul propriu al acestei instituţii. 

 

(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. 

ANEXA 1 

ART. 6 - Obiectul de activitate 

Imprimeria Naţionala are ca obiect de activitate: 

A. Activităţi principale: 

b
10

) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de 

identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente 

acestora, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de 

reşedinţă; 

 

 

 

 

ANEXA 1 

 

 

 

b
10

) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de 

identitate și a cărţilor de identitate simple; 

 



 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Textul în vigoare 

 

Textul propus 

ART. 338  
(1) Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional 

de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele: 

a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale 

asiguratului; 

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate; 

c) numărul de identificare al cardului naţional. 

(2) Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe 

cardul naţional va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la cardul naţional prevăzut în titlul IX 

"Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de 

sănătate" al prezentei legi. 

(3) În mediul de stocare al cardului naţional, în partiţii diferite de 

cele în care sunt înscrise datele privind funcţionalitatea de card de 

sănătate, pot fi înscrise certificate aşa cum sunt definite de Legea 

nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, în vederea 

utilizării în relaţia cu autorităţi publice din România, utilizarea 

cardului în aceste cazuri fiind reglementată prin acte normative 

elaborate sau iniţiate de autorităţile în cauză. 

(4) Noile cărţi de identitate, eliberate începând cu anul 2014, în 

mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei 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 

UE şi SEE rezidenţi în România, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 235/2013, vor avea şi funcţionalitatea de card naţional. 

(5) În momentul eliberării către un cetăţean a unei cărţi de 

identitate prevăzute la alin. (4), cardul naţional îşi încetează 

valabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Cartea electronică de identitate permite titularului 

autentificarea în sistemul informatic al asigurărilor sociale de 

sănătate, pentru a beneficia de servicii medicale. 

 

 

 

 

 

(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care 

titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate. 

 



 

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 

Textul în vigoare Textul propus 

ART. 6
1 

(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea 

electronică de identitate valabile constituie document de călătorie 

pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale 

Uniunii Europene. 

(2) Regimul juridic al cărţii de identitate şi al cărţii electronice de 

identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu excepţia situaţiilor 

în care prezenta ordonanţă de urgenţă dispune altfel. 

ART. 6
1 

(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de 

identitate simplă şi cartea electronică de identitate valabile 

constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români 

pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. 

(2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărții de identitate 

simple şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune 

altfel. 

 

ART. 30 

(1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a 

cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană 

fizică majoră, în următoarele cazuri: 

a) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în 

străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi 

condiţii şi împreună cu aceştia; 

b) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în 

străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în 

aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele 

însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte 

acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în 

statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada 

acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;  

 

 

c) minorului care este titular al unui document de călătorie 

ART. 30 

 

 

 

a) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărți de 

identitate simple sau cărți electronice de identitate şi călătoreşte 

în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi 

condiţii şi împreună cu aceştia; 

b) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărți de 

identitate simple sau cărți electronice de identitate şi călătoreşte 

în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în 

aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele 

însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte 

acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în 

statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada 

acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;  

c) minorului care este titular al unui document de călătorie 



individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi care 

călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se 

permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai 

fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele 

însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită 

singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 

rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 

15 februarie 2013; 

 

d) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi care 

călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite 

ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă 

persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, 

după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care 

exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute 

cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a 

reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu 

privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul 

sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se 

desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate a însoţitorului 

respectiv. 

individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărți de 

identitate simple sau cărți electronice de identitate şi care 

călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se 

permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai 

fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele 

însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită 

singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 

rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 

15 februarie 2013; 

d) minorului care este titular al unui document de călătorie 

individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărți de 

identitate simple sau cărți electronice de identitate şi care 

călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite 

ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă 

persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, 

după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care 

exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute 

cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a 

reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu 

privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul 

sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se 

desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate a însoţitorului 

respectiv. 

 

 Art. VI. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

prevederile din cuprinsul actelor normative, referitoare la 

cartea de alegător, își încetează aplicabilitatea.  

(2) La aceeași dată, Hotărârea Guvernului nr.697/2000 privind 

cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, 

se abrogă. 
 



 Art. VII. – În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și/sau completa 

în consecință Normele metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.1375/2006, și Hotărârea Guvernului 

nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, 

ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de 

imobil. 

 

 


