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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Bucureşti, 9 aprilie 2019 

     Nr. 4c-7/129 
PL x. 172/2019 

 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

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

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

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

adresa nr. Plx. 172 din 25 martie 2019. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Florin Claudiu ROMAN 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

Bucureşti, 9 aprilie 2019 
     Nr. 4c-7/129 

PL x. 172/2019 
   

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

 
 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 completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, trimisă cu adresa nr. Plx. 172 din 25 martie 2019 și 

înregistrată cu nr.4c-7/129 din 26 martie 2019. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

din 20 martie 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 1139 din 

29 noiembrie  2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/256 din 3 aprilie 2019. 

Guvernul, conform punctului de vedere nr.2332 din 18 decembrie 2019, nu susține 

adoptarea inițiativei legislative. 

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în sensul acordării posibilităţii cetăţenilor 

români care şi-au stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, să li se elibereze, la cerere, paşaportul 
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simplu, care face dovada identităţii titularului. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul 

Cătălin Giulescu - director din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

In conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a examinat inițiativa legislativă și documentele aferente în ședința din 9 aprilie 2019. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 împotrivă) 

respingerea  propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

din următoarele considerente: actul de identitate este documentul primar al cetățeanului român, 

cu care acesta își dovedește identitatea, pașaportul fiind un document subsecvent actului de 

identitate, deoarece se eliberează pe baza acestuia, respectiv numai cetățenilor care dețin acte de 

identitate sau, după caz, ai căror părinți sunt posesori de acte de identitate. Totodată, deținerea 

unui pașaport simplu de către cetățenii români cu domiciliul în străinătate reprezintă o opțiune 

doar în cazul celor care își stabilesc domiciliul în state membre ale Uniunii Europene, care, 

pentru scopul exercitării dreptului de liberă circulație, pot folosi ca document de călătorie în 

spațiul Uniunii Europene cartea de identitate sau cartea electronică de identitate. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 PREŞEDINTE,           SECRETAR,      

   Florin Claudiu ROMAN      Angelica FĂDOR 
 

 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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