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Piața Revoluției nr. 1A, București, tel/fax: 021/264.86.17email: comunicare@mai.gov.ro

Domnului Adrian Vasilache,
Redactor HotNews.ro,

Urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Direcția Informare și Relații
Publice și în urma
consultării structurilor de specialitate, vă comunicăm
următoarele:
1 .“Ce modificări se vor aduce CEI și când mai exact?”
În data de 2 august 2021 la Cluj Napoca a fost lansat un proiect pilot cu scopul de a
testa cartea electronică de identitate şi de a fi identificată cea mai bună soluţie pentru
emiterea acesteia la nivel naţional.
Pot fi dispuse măsuri în consecinţă în funcţie de observaţiile sau propunerile primite
pe durata derulării proiectului pilot, după evaluarea pertinenţei acestora.
2. “Până la urmă prima CEI care va fi emisă va avea mențiunea Gen sau Sex?”
In cadrul proiectului pilot Cartea Electronică de Identitate va respecata dispoziţiile
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.295/2021, care stabileşte forma şi conţinutul
CEI.
3. Când estimați că veţi emite prima CEI şi ce pot face titularii dacă vor avea Gen în
loc de Sex pe acele cărţi? Sunt valabile? Pot fi înlocuite? În cât timp?”
Termenul de eliberare a Cărţii Electronice de Identitate este de 30 de zile.
Eliberarea CEI se realizeză la opţiunea persoanei iar termenul de valabilitate este de
10 ani potrivit dispoziţiilor Regulamentului UE 1157/2019.

4. „Regulamentul UE 1157/2019 menţionează în preambul că inscriptionarea
Genului nu este obligatorie, dar dacă se menționeaza genul, statele membre ar trebui
sa utilizeze F (feminin), M (masculin) sau X (genul neutru). Romania a trecut pe
noua CEI Genul, dar nu permite si menţionearea genului X. Care este explicaţia?”
Punctul 27 din preambulul Regulamentului mentionează termenul „gen” şi art.3 alin.
(2) din partea dispozitivă a Regulamentului prevede expres acest termen iar prin
dispoziţiile anexei nr.5 la la Hotărârea Guvernului nr.295/2021 sunt precizate expres
două opţiuni: F pentru feminin, respectiv M pentru masculin.
5. „Este obligatoriu sau nu acel punct (24) din regulamentul UE?:
"Statele membre ar trebui să poată decide cu privire la menționarea sexului unei
persoane într-un document care intră sub incidența prezentului regulament. Dacă un
stat membru menționează sexul (n.a în versiunea în limba engleză este folosit
termenul gender-gen în locul celui de 'sex') unei persoane într-un astfel de document,
ar trebui utilizate, după caz, specificațiile „F”, „M” sau „X” din documentul OACI
9303 sau inițiala unică corespunzătoare utilizată în limba sau limbile statului
membru respectiv."
Aspectele cuprinse în preambul sunt utile în faza de desluşire a înţelesului normelor
juridice cuprinse în dispozitivul Regulamentui. Dispoziţiile obligatorii sunt cuprinse
în partea dispozitivă a unui act legislativ european.
6. „Care este legislaţia din România care nu permite introducerea genului X?”
Prin dispoziţiile anexei nr.5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.295/2021 sunt precizate expres două opţiuni: F pentru feminin,
respectiv M pentru masculin.

7. Ce schimbări vor fi aduse la Cartea Simpla de Identitate?
Forma şi conţinutul Cărţii de Identitate Simple sunt prevăzute în anexa nr.6 la
Hotărârea Guvernului nr.295/2021.
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