
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

    Secțiunea 1 

Titlul proiectului 

de act normativ 

 

Hotărârea Guvernului 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005  privind evidența, domiciliul, 

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea 

formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de 

imobil 
 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 

situației actuale 

Condițiile de eliberare a actelor de identitate sunt stabilite de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.698 din 4 august 2020 a 

Legii nr. 162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind 

dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, este 

necesară modificarea legislației subsecvente. 

 

De asemenea, este necesară asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2019/1157 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de 

identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor 

Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație. 

2. Schimbări 

preconizate 

În considerarea celor expuse,  reglementările propuse vizează următoarele: 

a) desemnarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) - autoritate centrală ca punct de contact pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/1157; 

b) clarificarea unor aspecte privind structura și procedura de actualizare a datelor din 

Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.); 

c) modificarea/simplificarea procedurii de distrugere a actelor de identitate retrase de la 

cetățeni ca urmare a preschimbării; 

d)  modificarea fluxului de activități realizate în scopul eliberării actului de identitate; 

e) introducerea unor  norme tranzitorii determinate de dotarea eșalonată a serviciilor 

publice de evidență a persoanelor cu infrastructura necesară emiterii cărților electronice 

de identitate; 

f) introducerea unor  norme ce vizează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter 

personal din R.N.E.P. 

g) descrierea formei și conținutului cărții electronice de identitate, a cărții de identitate 

simplă, precum și a cărții de identitate provizorie ce vor fi emise în sistem informatizat de 

la data asigurării infrastructurii tehnice necesare. 

De asemenea, proiectul de act normativ reglementează procedura de ştergere a alertelor 

întrucât acestea nu ar trebui păstrate în RNEP mai mult timp decât este necesar în 

vederea îndeplinirii scopurilor specifice în care au fost introduse, fiind astfel 

reglementată o perioadă iniţială de 60 de zile pentru validitatea alertei. Totodată, 

proiectul stabileşte posibilitatea reevalurării necesităţii păstrării alertelor pentru o 

perioadă mai mare decât cea iniţială, dar care nu poate depăşi 180 de zile, termen 

considerat ca fiind adecvat scopului acestor alerte.  

Proiectul reglementează, totodată, obligația instituțiilor care au transmis informaţii sau 

documente în baza cărora au fost introduse alerte sau menţiuni de a comunica informaţii 



 

cu privire la revocarea acestora, în scopul îndeplinirii procedurii de ştergere a menţiunilor 

privind instituirea unei măsuri de protecţie sau a unei alerte. 

3. Alte informații  

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și 

domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații  

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și 

pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2021 2022 2023 2024 2025  

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat 

      

(i) contribuții de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:                       

a) buget de stat 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

(iii) transferuri între unități 

ale administrației publice 

      

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       



 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: (venituri-cheltuieli) 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau  cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informații Măsurile propuse nu presupun modificări ale veniturilor bugetare 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziții. 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate: 

 Hotărârea Guvernului nr.64/2001pentru 

aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară  a 

dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și 

completările ulterioare - modificare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, 

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

cu modificările și completările ulterioare - abrogare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind 

forma și conținutul actelor de identitate, ale 

autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții 

de imobil, cu modificările ulterioare – abrogare. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate: 

 Ordin comun al ministrului afacerilor interne și 

al ministrului afacerilor externe privind stabilirea 

fluxului detaliat al activităților care se desfășoară de 

către personalul instituțiilor cu atribuții pentru 

eliberarea actelor de identitate și a dovezilor de 

reședință; 

 Ordin al ministrului afacerilor interne pentru 

stabilirea elementelor grafice de securitate și de 

personalizare ale cărții electronice de identitate, cărții 

electronice simple, cărții de identitate provizorie, 

precum și ale dovezii de reședință. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislația comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

 

Asigurarea aplicării directe a dispozițiilor 

Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind consolidarea 

securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și 

a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii 

și membrilor de familie ai acestora care își exercită 

dreptul la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr.L188 din 12 iulie 2019, cu privire 

la cartea electronică de identitate. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații  

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de cercetare 

și alte organisme implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2 Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a 

avut loc  consultarea, precum și a modului în care 

activitatea acestor organizații este legată de 

obiectul proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect  activități ale 

acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului 

nr 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor ale autorităților administrației publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul a fost supus consultării structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice locale, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 521/2005, UNCJ a 

comunicat prin adresa nr. 455/23.11.2020 că nu are 

propuneri sau observații. 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ            

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social        

d) Consiliul Concurenței      

e) Curtea de Conturi         

 

Avizul Consiliului Legislativ nr._____ 

6. Alte informații Au fost consultate Autoritatea Națională pentru 

Cetățenie, Uniunea Națională a Notarilor Publici din 

România și Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 
 



 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul a fost supus procedurii de transparență 

decizională, în conformitate cu Legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația 

publică, fiind postat pe site-ul MAI în data de 

17.11.2020  

2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum 

și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor 

sau diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații  

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autoritățile administrației 

publice centrale și/sau locale – înființarea unor 

organisme sau extinderea competențelor 

instituțiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informații  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005  

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru 

stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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