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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Bucureşti, 9 aprilie 2019 

     Nr. 4c-7/147 
PL x. 196/2019 

 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români trimis, 

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

cu adresa nr. Plx. 196 din 27 martie 2019. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ion CĂLIN 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

Bucureşti, 9 aprilie 2019 
     Nr. 4c-7/147 

PL x. 196/2019 
   

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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 proiectul de Lege pentru modificarea art.15 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, trimis cu adresa nr. Plx. 196 din 27 martie 2019 și 

înregistrat cu nr.4c-7/147 din 27 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 adoptat proiectul de lege în ședința din 

25 martie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 1151 din 

5 decembrie  2018. 

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

negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/275 din 3 aprilie 2019. 

Guvernul, conform punctului de vedere nr.36 din 15 ianuarie 2019, nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.15 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în scopul simplificării procedurii de eliberare a 
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unui nou act de identitate în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate 

anterior. 

 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 (o abținere și un 

vot împotrivă) respingerea  proiectului de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de 

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

cetăţenilor români. 

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

ordinare. 

 

 VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR,      

          Ion CĂLIN      Angelica FĂDOR 
 

 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
 Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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