
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                   Nr.26/442 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU               25 martie  2002  

ECOLOGIC  
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, trimis Comisiei 
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.603 din 29 octombrie 2001.  
  La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere: 

- avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
nr.32/927/28.11.2001; 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.603 din 
21.11.2001; 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/780/7.11.2001. 
- avizul Consiliului Legislativ nr.928 din 31.08.2001. 

  Proiectul de lege a fost adoptat, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 
abţineri, în şedinţa din 12 martie 2002. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din  categoria legilor ordinare.  
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             SECRETAR, 

IOAN OLTEAN        
 

                 KOVACS CSABA TIBERIU



 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic      
Nr.442/25.03.2002 

 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor  
 

 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în şedinţa din 12 martie 2002, Comisia a hotărât, cu 15 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă şi 2 abţineri, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor în forma 
adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu următoarele amendamente: 

  
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamente propuse  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

 
1. 

 
 Art.4 – (2) Servicii publice comunitare 
locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului 
Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de 
stare civilă din aparatul propriu al consiliilor 

 
 Alineatul (2) al articolului 4 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.4 – (2) Servicii publice comunitare 
locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului 

 
Textul adoptat de Comisie 
este mai clar. 
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locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
precum şi activitatea de evidenţă a populaţiei din 
structura Serviciului de evidenţă, informatizată a 
persoanei al municipiului Bucureşti. 
 

Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de 
stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 
prin preluarea activităţii de evidenţă a populaţiei 
din structura Serviciului de evidenţă, informatizată 
a persoanei aparţinând Inspectoratului Poliţiei 
Capitalei. 
 

 
2. 

 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi 
a birourilor de evidenţă a pupulaţiei şi regim 
permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului 
General al municipiului Bucureşti, serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor al 
municipiului Bucureşti, prin reorganizarea 
serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 
Consiliului General al municipiului Bucureşti, 
precum şi a sectoarelor de evidenţă a populaţiei şi 
regim permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare a autovehiculelor din cadrul 
Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei 
al municipiului Bucureşti, din structura 
Ministerului de Interne. 

 
 Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6, vor 
avea următorul cuprins: 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi a 
regimului permiselor de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului 
General al municipiului Bucureşti, serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului 
Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare 
civilă din aparatul propriu al Consiliului General al 
municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de 
evidenţă a populaţiei şi a regimului permiselor de 
conducere şi a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenţă 
informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti, 
din structura Ministerului de Interne. 

 
Textul devine mai clar şi 
corect gramatical. 
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3. 

 
 Art.15 – Pentru îndeplinirea funcţiilor şi 
atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează 
cu ministerele şi alte organe ale administraţiei 
publice centrale potrivit prevederilor legale în 
vigoare.  
 

 
 Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
 Art.15 – Pentru îndeplinirea funcţiilor şi 
atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu 
ministerele şi alte organe ale administraţiei publice 
centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

 
Pentru o reglementare 
completă. 

 
4. 

 
 Art.19 – Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Inspectoratului se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la 
propunerea Ministerului Administraţiei Publice.  
 

 
 Articolul 19 va avea următorul cuprins: 
 Art.19 – Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data 
aprobării prezentei Ordonanţe, la propunerea 
Ministerului Administraţiei Publice.  
 

 
Pentru a lăsa timpul necesar 
elaborării şi aprobării 
Regulamentului. 

 
5. 

 
 Art.20 – (1) Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale serviciilor publice comunitare de 
evidenţă ale persoanelor se asigură din venituri 
extrabugetare, subvenţii de la bugetul de stat şi 
după caz, subvenţii de la bugetele locale, judeţene 
sau al municipiului Bucureşti. 
 

 
 Alineatul (1) al articolului 20 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.20 – (1) Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor se asigură din venituri 
extrabugetare, subvenţii de la bugetul de stat şi după 
caz, subvenţii de la bugetele locale, judeţene sau al 
municipiului Bucureşti. 
 

 
Corectă redactare 
gramaticală a textului. 

 
6.  

 
 Art.22 – Taxele de eliberare a 
documentelor şi de furnizare a datelor din 
registrele administrate de serviciile publice 
comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru 
întreg teritoriul naţional şi se aprobă prin ordin al 
ministrului administraţiei publice, la propunerea 

 
 Articolul 22 va avea următorul cuprins: 
 Art.22 – Taxele de eliberare a documentelor 
şi de furnizare a datelor din registrele administrate 
de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat 
sunt unice pentru întreg teritoriul naţional şi se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea 

 
Prin publicarea hotărârii de 
Guvern, solicitanţii iau 
cunoştinţă de taxele ce 
trebuie să le plătească în 
schimbul serviciului prestat. 
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Inspectoratului, în condiţiile legii. 
 

Ministerului Administraţiei Publice. 

 
7.  

 
 Art.241 – (1) Personalul actual-militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de evidenţă a persoanei, 
la Serviciul central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare şi structurile lor 
teritoriale, din cadrul Direcţiei generale de 
evidenţă informatizată a persoanei din Ministerul 
de Interne, se detaşează sau se transferă, în 
interesul  serviciului, la Inspectoratul Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor şi structurile 
serviciilor publice comunitare. 
 

 
 Alineatul (1) al articolului 241 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.241 – (1) Personalul actual-militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de evidenţă a persoanei, 
la Serviciul central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare şi structurile lor 
teritoriale, din cadrul Direcţiei generale de evidenţă 
informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, 
se detaşează sau se transferă în interesul  
serviciului, după caz, la Inspectoratul Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor şi structurile serviciilor 
publice comunitare. 
 

 
Detaşarea sau transferul în 
interesul serviciului sunt 
două modalităţi diferite de 
modificare a contractului de 
muncă. 

 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
In urma dezbaterilor în comisie următoarele amendamente au fost respinse: 

Nr.  
crt. 

Text iniţial 
 

Amendament propus 
(autorul) 

Motivare 

 
1. 

 
 Art.1 – (1) Serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, denumite în continuare 
servicii publice comunitare, se organizează la 
nivelul consiliilor locale de la comune, oraşe şi 
municipii, precum şi la nivelul consiliilor judeţene 
şi al municipiului Bucureşti. 
 

 
 Domnii deputaţi Coifan Viorel şi Dobre 
Victor au propus următorul amendament: 
 Alineatul (1) al articolul 1 să aibă următorul 
cuprins: 
 Art.1 – (1) Serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, denumite în continuare 
servicii publice comunitare, se organizează la 
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
precum şi la nivelul consiliilor judeţene şi al 

 
Pentru susţinere: 
Se clarifică nivelul teritorial 
de organizare şi raportul 
ierarhic cu autorităţile 
administraţiei publice. 
Pentru respingere: 
Textul Ordonanţei este mai 
clar, specificându-se şi 
nivelul la care aceste servicii 
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municipiului Bucureşti, sub autoritatea consiliilor 
locale, a consiliilor judeţene, respectiv a 
Consiliului General al municipiului Bucureşti. 
 

sunt organizate. 

 
2.  

 
 Art.1 – (2) Serviciile publice comunitare 
asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa în sistem 
de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de 
identitate, cărţilor de alegător, listelor electorale 
permanente, permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, 
precum şi eliberarea paşapoartelor simple. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Alineatul (2) al articolului 1 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art.1 – (2) Serviciile publice comunitare 
asigură evidenţa şi eliberarea în sistem de ghişeu 
unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, 
cărţilor de alegător, permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor de 
circulaţie provizorii, a plăcilor cu numere de 
înmatriculare ori provizorii, precum şi a 
paşapoartelor simple. 
 

 
Textul Ordonanţei cuprinde 
o reglementare completă a 
atribuţiilor ce revin 
serviciului public comunitar. 

 
3. 

  
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Să fie introduse două noi alineate (3) şi (4) în 
cadrul articolului 1 care să aibă următorul cuprins: 
 Art.1 –  (3) Direcţia de Evidenţă a Populaţiei 
din cadrul Ministerului de Interne – Direcţia 
Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi 
compartimentele sale teritoriale, asigură păstrarea şi 
eliberarea actelor de stare civilă şi emiterea şi 
evidenţa cărţilor de identitate şi exercită toate 
celelalte atribuţii prevăzute de lege în materie de 
evidenţa populaţiei.  
  (4) Serviciul Regim Permise Auto şi 

 
Este contrar celor prevăzute 
la art.1. 
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Certificate de Inmatriculare pentru autovehicule din 
cadrul Ministerului de Interne – Direcţia Generală 
de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi 
compartimentele sale teritoriale asigură emiterea, 
păstrarea şi evidenţa permiselor de conducere şi a 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi 
exercită toate celalte atribuţii prevăzute de lege în 
materie de regim permise auto, certificate de 
înmatriculare şi plăci cu numere de înmatriculare. 
 

 
4. 

 
 Art.2 – Coordonarea şi controlul 
metodologic al serviciilor publice comunitare se 
asigură în mod unitar de către Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, denumit în 
continuare Inspectorat. 
 Art.3 – Serviciile publice comunitare şi 
Inspectoratul cooperează cu instituţiile abilitate 
din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării 
naţionale, conform legii.  
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolele 2 şi 3 să se abroge. 

 
Datorită importanţei acestor 
servicii este necesar să se 
precizeze cine asigură 
coordonarea şi controlul lor 
unitar. 

 
5. 

 
 Art.4 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor locale de la comune, oraşe şi municipii, 
servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, denumite în continuare servicii 
publice comunitare locale, prin reorganizarea 
compartimentelor de stare civilă din aparatul 
propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor 
locale de evidenţă a populaţiei din structura 
Ministerului de Interne. 
 

 
 Domnii deputaţi Coifan Viorel şi Dobre 
Victor au propus următorul amendament:  
 Alineatul (1) al art.4 va avea următorul 
cuprins: 
 Art.4 – (1) Se înfiinţează, sub autoritatea 
consiliilor locale de la comune, oraşe şi municipii, 
servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, denumite în continuare servicii publice 
comunitare locale, prin reorganizarea 
compartimentelor de stare civilă din aparatul 

 
Pentru susţinere: 
Serviciile comunitare se 
situează sub autoritate din 
moment ce există relaţii de 
coordonare, colaborare şi 
control cu alte instituţii 
externe. Subordonarea 
reprezintă o formulă mai 
restrictivă din punct de 
vedere al ierarhiei. 
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propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale 
de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului 
de Interne. 
 

Pentru respingere: 
Termenul folosit de 
Ordonanţă este mai precis. 

 
6. 

 
 Art.4 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor locale de la comune, oraşe şi municipii, 
servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, denumite în continuare servicii 
publice comunitare locale, prin reorganizarea 
compartimentelor de stare civilă din aparatul 
propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor 
locale de evidenţă a populaţiei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Servicii publice comunitare locale se 
înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti, 
prin reorganizarea compartimentelor de stare 
civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 
activitatea de evidenţă a populaţiei din structura 
Serviciului de evidenţă informatizată a pesoanei al 
municipiului Bucureşti.  
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea  a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 4 să aibă următorul cuprins: 
 Art.4 – (1) Se înfiinţează serviciile publice 
comunitare locale, prin preluarea activităţilor şi 
personalului din aparatul propriu al consiliilor 
locale şi al formaţiunilor locale de evidenţă a 
populaţiei şi a Serviciului Regim Permise Auto şi 
Certificate de Inmatriculare din subordinea Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei 
care asigură numai primirea documentelor şi 
eliberarea în sistem de ghişeu unic a actelor de stare 
civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, 
permiselor de conducere, certificatelor de 
înmatriculare, a autorizaţiilor de circulaţie 
provizorii, a plăcilor cu numere de înmatriculare ori 
provizorii, precum şi a paşapoartelor simple. 
 

 
Textul Ordonanţei este mai 
clar şi mai cuprinzător. 

 
7. 

 
 Art.5 – Serviciile publice comunitare locale 
au următoarele atribuţii principale: 
 a) eliberează, în sistem de ghişeu unic, 
certificatele de stare civilă, cărţile de identitate, 
cărţile de alegător, paşapoarte simple, permise de 
conducere şi certificate de înmatriculare ale 
autovehiculelor; 
 b) înregistrază actele şi faptele de stare 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 5 să aibă următorul cuprins: 
 Art.5 – Serviciile publice comunitare locale 
au următoarele atribuţii principale: 
 a) eliberează, în sistem de ghişeu unic, 
certificatele de stare civilă, cărţile de identitate, 
cărţile de alegător, paşapoarte simple, permise de 

 
Textul Ordonanţei cuprinde 
o reglementare completă a 
atribuţiilor ce revin 
serviciului public comunitar. 
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civilă, precum şi menţiunile şi modificările 
intervenite în statutul civil, domiciliul şi reşedinţa 
persoanei, în condiţiile legii; 
 c) întocmesc şi păstrează registrele de stare 
civilă, în condiţiile legii; 
 d) întocmesc, completează, rectifică, 
anulează sau reconstituie, actele de stare civilă, 
precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare 
civilă şi actele de identitate, în condiţiile legii; 
 e) constituie, actualizează şi administrează 
registrul local de evidenţă a persoanei, care 
conţine datele de identificare şi de adresă ale 
cetăţenilor având domiciliul în raza de competenţă 
teritorială a serviciului public comunitar respectiv; 
 f) furnizează, în condiţiile legii, datele de 
identificare şi de adresă ale persoanei către 
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene 
şi locale, agenţi economici şi cetăţeni; 
 g) întocmesc listele electorale permanente; 
 h) constată contravenţiile şi aplică 
sancţiuni, în condiţiile legii;  
 i) primesc cererile şi documentele necesare 
eliberării paşapoartelor simple, permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi le înaintează, după caz, 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor 
abilitate cu evidenţa şi producerea permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare; 
 j) primesc paşapoartele simple, permisele 
de conducere şi certificatele de înmatriculare a 
autovehiculelor întocmite de serviciile publice 

conducere şi certificate de înmatriculare a 
autovehiculelor; 
 b) constituie, actualizează şi administrează 
Registrul Local de Evidenţă a persoanei, care 
conţine datele de identificare şi de adresă ale 
cetăţenilor având domiciliul în raza de competenţă 
teritorială a serviciului public comunitar local 
respectiv;  
 c) primesc cererile şi documentele necesare 
în vederea eliberării paşapoartelor simple, 
permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi le transmit spre 
soluţionare serviciilor de evidenţă informatizată a 
persoanei judeţene şi al municipiului Bucureşti din 
subordinea Direcţiei Generale de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei; 
 d) primesc paşapoarte simple, permisele şi 
certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, 
emise de serviciile judeţene de evidenţă 
informatizată a persoanei, respectiv al municipiului 
Bucureşti, pe care le înmânează solicitanţilor; 
 e) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare 
categorie de documente eliberate.  
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comunitare, judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
pe care le eliberează solicitanţilor;  
 k) ţin registrele de evidenţă pentru fiecare 
categorie de documente eliberate.  
  

 
8. 

 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi 
a birourilor de evidenţă a populaţiei şi regim 
permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 6 alineatul (1) se completează cu: 
„...respectiv a birourilor de paşapoarte din cadrul 
serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a 
persoanei din structura Ministerului de Interne.” 
 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001 se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
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Guvernului nr.84/2001. Din 
acest motiv, se organizează 
instituţii diferite, la niveluri 
şi cu atribuţii diferite. 
 

 
9. 

 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi 
a birourilor de evidenţă a populaţiei şi regim 
permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor al 
municipiului Bucureşti prin reorganizarea 
serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi a sectoarelor de evidenţă a populaţiei şi 
regim permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare a autovehiculelor din cadrul 
Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei 
al municipiului Bucureşti, din structura 
Ministerului de Interne. 
  

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin preluarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a 
birourilor de evidenţă a populaţiei şi regim permise 
de conducere şi certificate de înmatriculare din 
cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată 
a persoanei din structura Ministerului de Interne, 
numai pentru primirea şi înmânarea 
documentelor. 
 (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului 
Bucureşti prin preluarea serviciului de stare civilă 
din aparatul propriu al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de 
evidenţă a populaţiei şi regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor din 
cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a 
persoanei al municipiului Bucureşti din subordinea 

 
Este contrar celor prevăzute 
la art.1 şi 5 din Ordonanţă. 
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Ministerului de Interne, numai pentru primirea şi 
înmânarea documentelor. 
 

 
10. 

 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, în subordinea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi 
a birourilor de evidenţă a populaţiei şi regim 
permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor al 
municipiului Bucureşti prin reorganizarea 
serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi a sectoarelor de evidenţă a populaţiei şi 
regim permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare a autovehiculelor din cadrul 
Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei 
al municipiului Bucureşti din structura 
Ministerului de Interne. 
 

 
 Domnii deputaţi Dobre Victor şi Coifan 
Viorel au propus următorul amendament: 
 Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
 Art.6 – (1) Se înfiinţează, sub autoritatea 
consiliilor judeţene, serviciile publice comunitare 
judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare judeţene, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi regimul 
permiselor de conducere şi certificate de 
înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de 
evidenţă informatizată a persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Se înfiinţează, sub autoritatea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 
al municipiului Bucureşti prin reorganizarea 
serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi a sectoarelor de evidenţă a populaţiei şi a 
regimului permiselor de conducere şi a 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor 
din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a 
persoanei al municipiului Bucureşti din structura 
Ministerului de Interne. 
 
 
 

 
Pentru susţinere: 
Textul devine mai clar şi mai 
corect gramtical. 
Pentru respingere: 
Termenul folosit de 
ordonanţă este mai precis. 
Denumirea corectă a 
serviciului este cea folosită 
de textul Ordonanţei. 
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11. 

 
 Art.6 – (3) Serviciile publice comunitare 
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, 
funcţionează ca instituţii publice de interes 
judeţean, respectiv municipal, cu personalitate 
juridică. 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Alineatul (3) al articolului 6 să se abroge. 

 
Fiind un serviciu public ce 
funcţionează ca instituţie 
publică, intră în relaţii cu 
persoanele fizice sau juridice 
şi este necesar să aibă 
personalitate juridică. 
Amendamentul propus este 
în contradicţie cu 
amendamentul propus de 
acelaşi autor la articolul 7.  
 

 
12. 

 
 Art. 7 – Serviciile publice comunitare 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, îndeplinesc 
următoarele atribuţii principale: 
 a) constituie, actualizează şi valorifică 
registrul judeţean de evidenţă a persoanei şi 
registrul judeţean de evidenţă a permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor; 
 b) coordonează şi controlează metodologic 
activitatea serviciilor publice comunitare locale; 
 c) controlează modul de gestionare şi de 
întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor 
electorale permanente de alegător; 
 d) asigură producerea şi emiterea 
certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, 
a permiselor de conducere şi a certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor, precum şi a 
cărţilor de alegător; 
 e) monitorizează şi controlează modul de 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amedament: 
 Articolul 7 să aibă următorul cuprins: 
 Art. 7 – Serviciile publice comunitare 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, îndeplinesc 
următoarele atribuţii principale: 
 a) constituie, actualizează şi valorifică 
registrul judeţean de evidenţă a persoanei şi 
registrul judeţean de evidenţă a permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor; 
 b) coordonează şi controlează metodologic 
activitatea serviciilor publice comunitare locale; 
 c) asigură emiterea certificatelor de stare 
civilă, a cărţilor de alegător, a permiselor de 
conducere şi a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor, a autorizaţiilor de circulaţie 
provizorii, a plăcilor cu numere de înmatriculare ori 
provizorii prin ghişeele proprii; 

 
Reglementarea prevăzută de 
textul Ordonanţei este mai 
completă. 
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respectare a prevederilor legale în domeniul 
asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; 
 f) gestionează resursele materiale şi de 
dotare necesare activităţii proprii; 
 g) ţin evidenţa şi păstrează registrele de 
stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni 
pe acestea, conform comunicărilor primite. 
 

 d) gestionează resursele materiale şi de 
dotare necesare activităţii proprii; 
 
 

 
13. 

 
 Art. 7 – Serviciile publice comunitare 
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, 
îndeplinesc următoarele atribuţii principale: 
 a) constituie, actualizează şi valorifică 
registrul judeţean de evidenţă a persoanei şi 
registrul judeţean de evidenţă a permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor; 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro propune 
următorul amendament: 
 Articolul 7 litera a) în completare: 
„...precum şi registrul judeţean de evidenţă a 
paşapoartelor”. 
 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
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în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
14. 

 
  

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Art.7 alin.nou – (g1) soluţionează cererile 
pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de 
prelungire a acestora, în conformitate cu 
prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte; 
 Art.7 alin.nou – (g2) asigură înscrierea de 
menţiuni în paşaport în condiţiile legii; 
 Art.7 alin.nou – (g3) organizează la nivelul 
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 
gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor 
simple. 
 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
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în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
15. 

 
 Art. 8 – Organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic se realizează în mod unitar, pe baza 
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului 
administraţiei publice. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 8 să aibă următorul cuprins: 
 Art. 8 – Organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic se realizează în mod unitar, pe baza 
unei metodologii elaborate de Ministerul 
Administraţiei Publice împreună cu Ministerul 
de Interne. 
 

 
Activitatea ghişeului unic 
este organizată la nivelul 
consiliilor locale – autorităţi 
ale administraţiei publice. 

 
16. 

 
 Art. 8 – Organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic se realizează în mod unitar, pe baza 
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului 
administraţiei publice 
 

 
 Domnul deputat Dobre Victor a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 8 are următorul cuprins:  
 Art. 8 – Organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic se realizează în mod unitar, pe baza 
unei metodologii aprobată prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 
Metodologiile cuprind o 
reglementare de detaliu a 
activităţii, fiind suficient 
ordinul ministrului.  

 
17. 

 
 Art. 9 – (1) Personalul formaţiunilor locale 
de evidenţă a populaţiei, respectiv al formaţiunilor 
de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului de 
evidenţă informatizată a persoanei al municipiului 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 9 să aibă următorul cuprins: 
 Art.9 – Activitatea serviciilor publice 

 
Reglementarea prevăzută de 
textul Ordonanţei este 
completă. 
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Bucureşti din structura Ministerului de Interne, 
care se preia de către serviciile publice comunitare 
locale, judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti, se consideră transferat în interesul 
serviciului. 
 (2) Salarizarea personalului din serviciile 
publice comunitare, locale, judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, se stabileşte potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 
 (3) Structura organizatorică, statul de 
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice 
comunitare locale, judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor 
locale, respectiv a consiliilor judeţene şi a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 
avizul Inspectoratului. 
 (4) Activitatea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor este 
coordonată de secretarul general al judeţului şi al 
municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul 
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, 
oraşului şi comunei. 
 

comunitare de evidenţă a persoanelor este 
coordonată logistic şi financiar de secretarul general 
al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv 
de secretarul municipiului, sectorului municipiului 
Bucureşti, oraşului sau comunei, după caz. 

 
18. 

 
 Art.10 – Pentru aplicarea unitară a 
prevederilor legale la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, Guvernul va aproba 
metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului şi managementul 

  
 Domnul deputat Szekely Ervin-Zoltan a 
propus următorul amendament: 
 Articolul  10 se modifică astfel: 
 Art. 10 – Pentru aplicarea unitară a 
prevederilor legale la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, Inspectoratul va aproba 
metodologia privind criteriile de dimensionare a 

 
Pentru susţinere: 
Pentru a se asigura coerenţa 
funcţională a evidenţei şi 
condiţiile necesare pentru 
abordarea unitară a relaţiilor 
cu cetăţeanul, conlucrarea 
eficientă cu instituţiile. 
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resurselor umane, financiare şi materiale. 
  

numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, 
financiare şi materiale. 
 

Pentru a fi în concordanţă cu 
prevederile art.2 din 
prezenta ordonanţă, precum 
şi controlul emiterii 
documentelor şi 
administrarea structurilor de 
date de la nivelul central, 
judeţean şi local.  
Pentru respingere: 
Datorită importanţei 
serviciilor publice 
comunitare şi pentru aplicare 
unitară a legii, este necesar 
ca metodologia să fie 
aprobată de Guvern. 
 

 
19. 

 
 Art.11 – (1) Se organizează Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice, prin reorganizarea 
Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a 
Persoanei – Direcţia de Evidenţă a Populaţiei şi a 
Serviciului central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare, din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Inspectoratul are sediul în municipiul 
Bucureşti.  
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Alineatele (1) şi (2) ale articolului 11 să aibă 
următorul curpins: 
 Art.11 – (1) Se organizează Inspectoratul, 
organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Administraţiei Publice, prin preluarea 
persoanlului aferent conform prevederilor art.1, 
4 şi art.6 din cadrul Direcţiei de Evidenţă a 
Populaţiei şi a Serviciului Central de Regim 
Permise de Conducere şi Certificate de 
Inmatriculare din cadrul Direcţiei Generale de 
Evidenţă Informatizată a Persoanei din structura 
Ministerului de Interne. 

 
Textul Ordonanţei este mai 
clar şi mai precis.  
Amendamentul de la alin (2) 
a rămas fără obiect prin 
modificarea adusă 
Ordonanţei de către Senat. 
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 (2) Sediul Inspectoratului este în municipiul 
Bucureşti. 
 

 
20. 

 
 Art.11 – (1) Se organizează Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice, prin reorganizarea 
Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a 
Persoanei – Direcţia de Evidenţă a Populaţiei şi a 
Serviciului central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare, din structura 
Ministerului de Interne. 
 (2) Inspectoratul are sediul în municipiul 
Bucureşti.  

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 11 alineatul (1) în completare  
„respectiv Direcţia de paşapoarte ...”, alineatul 
(2) – eliminare. 
 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
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diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
21. 

 
 Art.11 – (1) Se organizează Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice, prin reorganizarea 
Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a 
Persoanei – Direcţia de Evidenţă a Populaţiei şi a 
Serviciului central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare, din structura 
Ministerului de Interne. 
 

 
 Domnul deputat Coifan Viorel a propus 
următorul amendament: 
 Alineatul (1) al articolului 11 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art.11 – (1) Se organizează Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Administraţiei Publice, prin reorganizarea Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei – 
Direcţia de Evidenţă a Populaţiei şi a Serviciului 
central de regim a permiselor de conducere şi 
certificate de înmatriculare, din structura 
Ministerului de Interne. 
 

 
Denumirea prezentă a 
Serviciului este cea 
prevăzută în textul 
Ordonanţei. 
 

 
22. 

 
 Art.12 – Inspectoratul asigură punerea în 
aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în 
vigoare în domeniul evidenţei persoanei şi a 
programelor de reformă privind modernizarea 
relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi 
locală şi cetăţean, precum şi integrarea 
informaţională a sistemelor de stocare şi 
prelucrare a datelor referitoare la persoane. 
 

 
 Domnul deputat Coifan Viorel propune 
următorul amendament: 
 Articolul 12 are următorul conţinut: 
 Art.12 – Inspectoratul asigură punerea în 
aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în 
vigoare în domeniul evidenţei persoanelor şi a 
programelor de reformă privind modernizarea 
relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi 
locală şi cetăţean, precum şi integrarea 
informaţională a sistemelor de stocare şi prelucrare 
a datelor referitoare la persoane. 
 

 
Textul Ordonanţei este 
corect gramatical. 
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23. 

 
 Art.13 – În realizarea obiectivelor sale 
Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii: 
 a) de strategie, prin care se fundamentează 
direcţiile de dezvoltare a evidenţei persoanei, se 
elaborează şi se pun în aplicare programe de 
reformă pentru optimizarea fluxului de actualizare 
şi de valorificare a datelor referitoare la persoană, 
la creşterea calităţii serviciilor prestate pentru 
cetăţean şi perfecţionarea mijloacelor utilizate 
pentru stocarea şi prelucrarea datelor; 
 b) de reglementare, prin care se asigură 
elaborarea actelor normative necesare în vederea 
armonizării cu legislaţia comunitară, precum şi  
instrucţiuni, norme şi metodologii de lucru pentru 
serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor. 
 c) de autoritate de stat, prin care se 
urmăreşte modul de aplicare şi respectare a 
reglementărilor legale în domeniul actualizării, 
administrării, valorificării, utilizării şi protecţiei 
datelor referitoare la persoane, precum şi în 
domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor 
de identitate, permiselor de conducere, 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi 
a întocmirii listelor electorale permanente; 
 d) de sprijin, îndrumare şi control 
metodologic a activităţilor serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 13 să aibă următorul cuprins: 
 Art.13 – În realizarea obiectivelor sale 
Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii: 
 a) de strategie, prin care se fundamentează 
direcţiile de dezvoltare a evidenţei persoanei şi a 
creşterii calităţii serviciilor prestate pentru cetăţean; 
 b) de reglementare, prin care se asigură 
elaborarea actelor normative necesare în vederea 
armonizării cu legislaţia comunitară, precum şi a 
instrucţiunilor, normelor şi metodologiilor de lucru 
pentru serviciile publice comunitare. 
 c) de autoritate de stat, prin care se 
urmăreşte modul de aplicare şi respectare a 
reglementărilor legale în domeniul eliberării actelor 
de stare civilă, actelor de identitate, permiselor de 
conducere, certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor, a autorizaţiilor de circulaţie 
provizorii, a plăcilor cu numere de înmatriculare ori 
provizorii. 
 

 
Reglementarea prevăzută de 
Ordonanţă este completă. 

 
24. 

 
 Art.13 – În realizarea obiectivelor sale, 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 

 
Pentru susţinere: 
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Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii: 
 c) de autoritate de stat, prin care se 
urmăreşte modul de aplicare şi respectare a 
reglementărilor legale în domeniul actualizării, 
administrării, valorificării, utilizării şi protecţiei 
datelor referitoare la persoane, precum şi în 
domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor 
de identitate, permiselor de conducere, 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi 
a întocmirii listelor electorale permanente; 
 

următorul amendament: 
 Articolul 13 punctul c) în completare: „ ... a 
paşapoartelor simple ...” 

In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
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25. 

 
 Art.13 – În realizarea obiectivelor sale 
Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii: 
 c) de autoritate de stat, prin care se 
urmăreşte modul de aplicare şi respectare a 
reglementărilor legale în domeniul actualizării, 
administrării, valorificării, utilizării şi protecţiei 
datelor referitoare la persoane, precum şi în 
domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor 
de identitate, permiselor de conducere, 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi 
a întocmirii listelor electorale permanente; 
 

 
 Domnul deputat Dobre Victor a propus 
următorul amendament: 
 Eliminarea literei c) a articolului 13. 

 
Pentru susţinere:  
Inspectoratul nu poate 
subordona consiliile locale. 
Pentru respingere: 
Existenţa Registrului 
permanent de evidenţă a 
persoanelor este importantă 
pentru a se cunoaşte 
modificările ce pot apare şi 
care privesc statutul 
persoanei. 

 
26. 

 
 Art. 14 – Inspectoratul are următoarele 
atribuţii principale: 
 a) răspunde de punerea în aplicare a 
reglementărilor legale în domeniul evidenţei 
persoanelor şi stării civile, schimbării numelui pe 
cale administrativă, permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare; 
 b) elaborează normele şi metodologiile de 
lucru utilizate de serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor;  
 c) constituie şi administrează Registrul 
permanent de evidenţă a persoanelor, care conţine 
date de identificare şi de adresă a întregii populaţii 
a ţării, precum şi imaginile posesorilor de carte de 
identitate; 
 d) constituie şi administrează Registrul 
naţional de evidenţă al permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare; 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 14 să aibă următorul cuprins: 
 Art. 14 – Inspectoratul are următoarele 
atribuţii principale: 
 a) răspunde de punerea în aplicare a 
reglementărilor legale în domeniul evidenţei şi 
eliberării în sistem de ghişeu unic a actelor de  stare 
civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, 
listelor electorale permanente, permisele de 
conducere şi certificatele de înmatriculare a 
autovehiculelor şi eliberarea paşapoartelor simple; 
 b) elaborează normele şi metodologiile de 
lucru utilizate de serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor;  
 c) constituie, actualizează şi administrează 
Registrul Naţional de Evidenţă a eliberării actelor 
de stare civilă, a actelor de identitate, a permiselor 

 
Textul Ordonanţei este 
complet. Activitatea de 
eliberare a paşapoartelor 
simple este reglementată de 
Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001. 

 



 22 

 e) furnizează, în condiţiile legii, date de 
identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi 
instituţii publice, agenţi economici şi de alte 
persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de 
inters general reglementate prin acte normative; 
 f) asigură compatibilitatea sistemelor 
informaţionale care stochează şi prelucrează date 
referitoare la persoană; 
 g) răspunde de punerea în aplicare, 
împreună cu celelalte instituţii abilitate, a 
reglementărilor privind confidenţialitatea şi 
protecţia datelor referitoare la persoană; 
 h) asigură suportul tehnic pentru 
menţinerea în funcţiune şi dezvoltarea Sistemului 
naţional informatic de evidenţă a persoanelor 
precum şi a Sistemului naţional informatic de 
evidenţă a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; 
 i) colaborează cu celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale 
pentru constituirea unor registre permanente, 
potrivit legii. 
 

de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a 
paşapoartelor simple. 
 

 
27. 

 
 Art. 14 – Inspectoratul are următoarele 
atribuţii principale: 
 a) răspunde de punerea în aplicare a 
reglementărilor legale în domeniul evidenţei 
persoanelor şi stării civile, schimbării numelui pe 
cale administrativă, permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare; 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 14 punctul a) în completare: 
“...respectiv a paşapoartelor simple...”. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
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judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
28. 

 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 14 punct nou: 
 d1) constituie şi administrază Registrul 
naţional de evidenţă al paşapoartelor simple. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
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judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
29. 

 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 14 punct nou: 
 e1) efectuează verificări în evidenţa 
paşapoartelor simple, la solicitarea autorităţilor 
publice abilitate, potrivit  legii. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
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judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 
 

 
30. 

 
 Art. 14 – Inspectoratul are următoarele 
atribuţii principale: 
 h) asigură suportul tehnic pentru 
menţinerea în funcţiune şi dezvoltarea Sistemului 
naţional informatic de evidenţă a persoanelor 
precum şi a Sistemului naţional informatic de 
evidenţă a permiselor de conducere şi 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolului 14 punctul h) în completare: 
„precum şi a Sistemului naţional informatic de 
evidenţă a paşapoartelor simple”. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
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certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; 
 

persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
31. 

 
 Art. 15 – Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a 
atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează 
cu ministerele şi alte organe ale administraţiei 
publice centrale, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 15 se abrogă. 

 
Pentru activitatea 
reglementată de prezenta 
Ordonanţă este necesară 
colaborarea Inspectoratului 
cu celelalte instituţii ale 
statului. 
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32. 

 
 Art. 16 – Inspectoratul gestionează 
Sistemul naţional informatic central de evidenţă a 
populaţiei şi Sistemul informatic central de 
evidenţă a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, 
împreună cu alte instituţii abilitate. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 16 să aibă următorul cuprins: 
 Art.16 (1) – Inspectoratul îşi crează şi 
gestionează Sistemul naţional informatic de 
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare a autovehiculelor. 
 (2) Pentru atribuţiile care îi revin, Ministerul 
de Interne prin Direcţia Generală de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei îşi reactualizează şi 
valorifică datele din Sistemul naţional informatic de 
evidenţă a persoanelor şi din sistemul naţional 
informatic de evidenţă a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovechiculelor. 
 

 
Potrivit art.11 Direcţia 
Generală de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei s-a 
reorganizat în Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa 
Persoanelor în subordinea 
Ministerului Administraţiei 
Publice. 

 
33. 

 
 Art. 16 – Inspectoratul gestionează 
Sistemul naţional informatic central de evidenţă a 
populaţiei şi Sistemul informatic central de 
evidenţă a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, 
împreună cu alte instituţii abilitate. 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 16 în completare: „precum şi 
Sistemul naţional informatizat de evidenţă a 
paşapoartelor simple”. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
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central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
34. 

 
 Art. 17 – (1) Inspectoratul este condus de 
un inspector general cu rang de secretar de stat, 
ajutat de un inspector general adjunct cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-
ministru, la propunerea ministrului administraţiei 
publice. 
 

 
 Domnii deputaţi Kovacks Csaba Tiberiu şi 
Szekely Ervin-Zoltan au propus următorul 
amendament: 
 Alineatul (1) al articolului 17 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art. 17 – (1) Inspectoratul este condus de un 
inspector general ajutat de un inspector general 
adjunct, numiţi prin ordin al ministrului 
administraţiei publice. 
 

 
Pentru susţinere:  
In vederea realizării unuia 
dintre obiectivele 
Programului de Guvernare 
pe perioada 2000 – 2004, 
descentralizarea unor 
servicii comunitare. 
Pentru respingere: 
Este necesar să se precizeze 
rangul pentru a fi posibilă 
salarizarea celor doi 
inspectori potrivit Legii 
nr.154/1998. 
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35. 

 
 Art.17 – (4) Inspectoratul are un secretar 
general, funcţionar public de conducere, numit 
prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui 
atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Inspectoratului. 
 

 
 Domnii deputaţi Kovacks Csaba Tiberiu şi 
Szekely Ervin-Zoltan au propus următorul 
amendament: 
 Alineatul (4) al articolului 17 să aibă 
următorul cuprins: 
 Art.17 – (4) Inspectoratul are un secretar 
general numit prin concurs, ale cărui atribuţii se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Inspectoratului. 
 

 
Pentru susţinere: 
In vederea realizării unuia 
dintre obiectivele 
Programului de Guvernare 
pe perioada 2000 – 2004, 
descentralizarea unor 
servicii comunitare. 
Pentru respingere: 
Potrivit Legii nr.188/1999 
privind Statutul 
funcţionarilor  publici, 
ocuparea unei funcţii publice 
se face prin concurs sau 
examen. 
 

 
36. 

 
 Art.17 – (4) Inspectoratul are un secretar 
general, funcţionar public de conducere, numit 
prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui 
atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Inspectoratului. 
 

 
 Domnul deputat Ion Cîrstoiu a propus 
următorul amendament: 
 Alineatul (4) al articolului 17 are următorul 
cuprins: 
 Art.17 – (4) Inspectoratul are un secretar 
general numit potrivit legii, ale cărui atribuţii se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Inspectoratului. 
 

 
Potrivit Legii nr.188/1999 
privind statutul 
funcţionarilor publici, orice 
funcţie publică se ocupă prin 
concurs sau examen. 

 
37. 

 
 Art.18 – (1) Personalul Direcţiei de 
evidenţă a populaţiei şi al Serviciului central de 
regim permise auto şi certificate de înmatriculare 
va fi transferat la Ministerul Administraţiei 
Publice – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 18 să aibă următorul curpins: 
 Art.18 – (1) Personalul cu atribuţii în 
domeniul serviciilor publice comunitare conform 

 
Amendamentul a rămas fără 
obiect în urma modificărilor 
şi completărilor aduse de 
Senat prin introducerea 
articolului 241. 
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Persoanelor în mod eşalonat, pe baza unui 
program aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
 

prevederilor art.1, 4 şi 6 va fi transferat sau detaşat, 
după caz, la Inspectorat, în mod eşalonat, pe baza 
unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului.  
 (2) Salarizarea personalului civil şi militar 
din cadrul Inspectoratului se va face potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 
 

 
38. 

 
 Art. 18 – (1) Personalul Direcţiei de 
evidenţă a populaţiei şi al Serviciului central de 
regim permise auto şi certificate de înmatriculare 
va fi transferat la Ministerul Administraţiei 
Publice – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa 
Persoanelor în mod eşalonat, pe baza unui 
program aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
 Domnul deputat Tiberiu Toro a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 18 alineatul (1) în completare: „al 
Direcţiei de paşapoarte...”. 

 
Pentru susţinere: 
In situaţia respingerii 
Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001se propune 
integrarea acestora în 
structura Serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanei, atât la nivel 
judeţean, în cadrul 
Serviciilor publice judeţene 
de evidenţă a persoanei, 
subordonate Consiliilor 
Judeţene, respectiv al 
Consiliului municipiului 
Bucureşti, cât şi la nivel 
central, în cadrul 
Inspectoratului Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor, 
subordonat Ministerului 
Administraţiei Publice.  
Pentru respingere: 
Specificul problematicii ce 
face obiectul reglementării 
în Ordonanţa Guvernului 

 



 31 

nr.83/2001 este total diferit 
de acela al Ordonanţei 
nr.84/2001. Din acest motiv, 
se organizează instituţii 
diferite, la niveluri şi cu 
atribuţii diferite. 
 

 
39. 

 
 Art.18 alin.(2) – abrogat de Senat. 

 
 Domnul deputat Szekely Erin Zoltan a 
propus următorul amendament: 
 Art.18 alin.2 se modifică astfel: 
 Art.18 – (2) Salarizarea personalului din 
cadrul Inspectoratului se va face potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

 
Pentru susţinere: 
Pentru a fi în concordanţă cu 
modificarea adusă prin 
art.241. 
Pentru respingere: 
Modul în care se face 
salarizarea este prevăzut la 
art.241 – text adoptat de 
Senat. 
 

 
40. 

 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 După capitolul III să fie introdus un nou 
capitol IV şi să se renumeroteze corespunzător, cu 
următorul cuprins: 

CAPITOLUL IV 
Persoanlul serviciilor publice comunitare 

 
 Art.20 – Personalul serviciilor publice 
comunitare profesioniste din subordinea 
Inspectoratului se compune din: 
 a) ofiţeri, maiştrii militari şi subofiţeri ai 
poliţei comunitare; 

 
Problematica personalului a 
fost soluţionată prin 
introducerea de către Senat a 
articolului 241. 
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 b) funcţionari publici calificaţi în 
specialităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor 
specifice; 
 c) personalul contractual auxiliar. 
 

 
41. 

 
 Art.20 – (1) Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale serviciilor publice comunitare de 
evidenţă ale persoanelor se asigură din venituri 
extrabugetare, subvenţii de la bugetul de stat şi 
dup caz, subvenţii de la bugetele locale, judeţene 
sau al municipiului Bucureşti. 
 (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale Inspectoratului se asigură din venituri 
extrabugetare şi subvenţii de la bugetul de stat. 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea propune 
următorul amendament: 
 Articolul 20 să se abroge. 

 
Este necesar să se prevadă 
sursele de finanţare ale 
serviciilor publice 
comunitare, acestea 
funcţionând în cadrul unor 
autorităţi publice. 

 
42. 

 
 Art.20 – (1) Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale serviciilor publice comunitare de 
evidenţă ale persoanelor se asigură din venituri 
extrabugetare, subvenţii de la bugetul de stat şi 
dup caz, subvenţii de la bugetele locale, judeţene 
sau al municipiului Bucureşti. 
 

 
 Domnul deputat Dobre Victor a propus 
următorul amendament: 
 Alineatul 1 al articolului 20 are următorul 
cuprins: 
 Art.20 – (1) Finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital ale serviciilor publice comunitare de 
evidenţă ale persoanelor se asigură din venituri 
extrabugetare şi subvenţii de la bugetul de stat. 
 

 
Sursele de finanţare 
prevăzute de Ordonanţă sunt 
necesare pentru a asigura 
funcţionarea serviciului 
public comunitar. 

 
43. 

 
 Art.21 – Inspectoratul, respectiv serviciile 
publice comunitare, gestionează în regim 
extrabugetar, conform  legii, veniturile încasate 
din activităţile de eliberare a documentelor, prin 
valorificarea formularelor utilizate în procesul de 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 21 să se abroge. 

 
Pentru activităţile prestate 
Inspectoratul percepe, 
potrivit art.22, taxe stabilite 
prin hotărâre a Guvernului 
gestionate în regim 
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eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile 
legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi 
din donaţii şi sponsorizări. 
 

extrabugetar, taxe prin care 
se asigură în parte finanţarea 
activităţii serviciilor publice 
comunitare. 
 

 
44. 

 
 Art. 21 – Inspectoratul, respectiv serviciile 
publice comunitare, gestionează în regim 
extrabugetar, conform  legii, veniturile încasate 
din activităţile de eliberare a documentelor, prin 
valorificarea formularelor utilizate în procesul de 
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile 
legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi 
din donaţii şi sponsorizări. 
 

 
 Domnii deputaţi Dobre Victor şi Coifan 
Viorel au propus următorul amendament: 
 Articolul 21 se completează şi se modifică 
după cum urmează: 
 Art. 21 – Inspectoratul, respectiv serviciile 
publice comunitare, gestionează în regim 
extrabugetar, conform  legii, veniturile încasate din 
activităţile de eliberare a documentelor, prin 
valorificarea formularelor utilizate în procesul de 
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile 
legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi 
alte venituri provenind din surse legal 
constituite. 
 (2) Inspectoratul, respectiv serviciile 
publice comunitare, gestionează în regim 
extrabugetar şi venituri provenind din donaţii şi 
sponsorizări, în condiţiile legii şi al transparenţei 
surselor. 
 

 
Pentru susţinere: 
In finanţarea serviciilor 
publice comunitare pot apare 
şi surse suplimentare, legal 
constituite, provenind atât 
din taxe locale cât şi din 
donaţii sau impozite stabilite 
la nivel naţional. Sursele 
provenind din donaţii şi 
sponsorizări trebuie 
gestionate în condiţiile unei 
perfecte transparenţe dat 
fiind caracterul de serviciu 
public. 
Pentru respingere: 
Textul Ordonanţei este clar 
şi precis în ce priveşte 
sursele de venit ale 
Inspectoratului.  

 
45. 

 
 Art.23 – Materiile prime necesare 
producerii documentelor, tipăriturile speciale şi 
tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenţă 
a persoanei se achiziţionează de către Inspectorat, 
în condiţiile legii. 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 23 să aibă următorul cuprins: 
  Art.23 – Tipăriturile necesare soluţionării 
cererilor pentru eliberarea actelor de stare civilă, a 
cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, permiselor 

 
Regimul paşapoartelor  
simple este reglementat prin 
Ordonanţa Guvernului 
nr.83/2001. 
In textul Ordonanţei se 
prevede şi logistica necesară. 
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de conducere a autovehiculelor, certificatelor  de 
înmatriculare şi paşapoartelor simple se asigură de 
către Inspectorat. 
 

 
46. 

 
 Art.23 – Materiile prime necesare 
producerii documentelor, tipăriturile speciale şi 
tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenţă 
a persoanei se achiziţionează de către Inspectorat, 
în condiţiile legii. 

 
 Domnul deputat Dobre Victor a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 23 are următorul cuprins: 
 Art.23 – Materiile prime necesare producerii 
documentelor şi tipăriturile speciale utilizate în 
activitatea de evidenţă a persoanei se achiziţionează 
de Inspectorat, în condiţiile legii. 
 

 
Este necesar ca Inspectoratul 
să achiziţioneze şi tehnica de 
calcul pentru 
compatibilitatea acesteia. 

 
47. 

 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 După articolul 23 să fie introdus un nou 
articol 231 cu următorul cuprins: 
 Art.231 – Personalul serviciilor publice 
comunitare şi al Inspectoratului are dreptul la 
uniformă, în condiţiile legii. 
 

 
Problematica personalului a 
fost soluţionată de Senat prin 
adoptarea articolului 241. 

 
48. 

 
 Art.24 – (1) Bunurile mobile şi imobile, 
proprietate publică sau privată a statului, aflate în 
administrarea Ministerului de Interne, destinate 
activităţilor reglementate de prezenta ordonanţă, 
trec, după caz, în administrarea Ministerului 
Administraţiei Publice sau în folosinţa comună a 
Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului 
de Interne. 
 (2) Protocolul de predare-preluare a 

 
 Domnii deputaţi Dobre Victor şi Coifan 
Viorel au propus următorul amendament: 
 Art.24 – Bunurile mobile şi imobile, 
proprietate publică sau privată a statului, aflate în 
administrarea Ministerului de Interne, destinate 
activităţilor reglementate de prezenta ordonanţă, 
trec, după caz, în administrarea consiliilor locale, 
a consiliilor judeţene, a Ministerului 
Administraţiei Publice sau, după caz, în 

 
Pentru susţinere: 
Legea referitoare la 
proprietatea publică şi 
privată reglementează 
condiţiile de constituire a 
proprietăţii publice la nivel 
local. Din moment ce 
serviciile publice comunitare 
sunt sub autoritatea 
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bunurilor prevăzute la alin.(1) se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, 
în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
 

administrare comună cu Ministerul de Interne. 
 

consiliilor locale/judeţene 
este normal ca şi patrimoniul 
să aparţină acestora. Doar în 
cazuri speciale, bine definite, 
administrarea poate fi în 
comun cu Ministerul de 
Interne. 
Pentru respingerea: 
In urma completărilor aduse 
de Senat prin introducerea 
unui alineat nou se va stabili 
modul cum se vor administra 
bunurile proprietatea 
statului. 
 

 
49. 

 
 Art.24 – (1) Bunurile mobile şi imobile, 
proprietate publică sau privată a statului, aflate în 
administrarea Ministerului de Interne, destinate 
activităţilor reglementate de prezenta ordonanţă, 
trec, după caz, în administrarea Ministerului 
Administraţiei Publice sau în folosinţa comună a 
Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului 
de Interne. 
 (2) Protocolul de predare-preluare a 
bunurilor prevăzute la alin.(1) se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, 
în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
 
 

 
 Domnul deputat Toader Mircea propune 
următorul amendament: 
 Articolul 24 să aibă următorul cuprins: 
 Art.24 – Bunurile mobile şi imobile, 
destinate activităţilor reglementate de prezenta 
ordonanţă necesare funcţionării Inspectoratului şi 
serviciilor sale teritoriale se asigură de către 
Ministerul Administraţiei Publice. 
  

 
Bunurile necesare 
funcţionării Inspectoratului 
vor fi preluate prin protocol 
conform alin.(2) al art.24 
introdus de Senat. 
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50. 

 
 Art.241 – (1) Personalul actual – militar şi 
civil – încadrat la Direcţia de evidenţă a persoanei, 
la Serviciul central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare şi structurile lor 
teritoriale din cadrul Direcţiei generale de evidenţă 
informatizată a persoanei din Ministerul de 
Interne, se detaşează sau se transferă, în interesul 
serviciului, la Inspectoratul Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor şi structurilor serviciilor 
publice comunitare. 
 (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi 
personalul contractual detaşaţi sau transferaţi în 
condiţiile prevederilor alin.(1) îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare.  
 (3) Personalul disponibilizat în urma 
înfiinţării Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa 
Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare 
beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile 
prevăzute de lege.  
 

 
 Domnul deputat Szekely Ervin- Zoltan a 
propus următorul amendament: 
 După articolul 24, se introduce un articol 
nou, art.241, cu următorul cuprins: 
 Art.241 – (1) Personalul militar şi civil 
actual, încadrat la Direcţia de evidenţă a persoanei, 
la Serviciul central de regim permise de conducere 
şi certificate de înmatriculare şi structurile lor 
teritoriale din cadrul Direcţiei generale de evidenţă 
informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, 
se detaşează sau se transferă, în interesul 
serviciului, la Inspectoratul Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor şi structurile serviciilor 
publice comunitare, devenind angajat civil al acestei 
Direcţii.  
 (2) Personalul militar actual încadrat la 
Direcţia de evidenţă a persoanei, la Serviciul central 
de regim permise de conducere şi certificate de 
înmatriculare şi structurile lor teritoriale, din cadrul 
Direcţiei generale de evidenţă informatizată a 
persoanei din Ministerul de Interne trebuie să 
opteze între funcţia deţinută şi calitatea de cadru 
militar activ. 
 (3) Echivalarea între gradul militar şi funcţia 
publică se face prin hotărâre de Guvern. 
 

 
Pentru susţinere: 
Pentru realizarea unuia 
dintre obiectivele 
fundamentale ale 
Programului de guvernare pe 
perioada 2001 – 2004 pentru 
reforma administraţiei 
publice centrale şi locale, şi 
anume demilitarizarea şi 
descentralizarea unor 
servicii comunitare. 
Pentru respingere: 
Drepturile prevăzute de 
legislaţia muncii sunt 
drepturi câştigate, în această 
categorie intrând şi dreptul 
la o uniformă. 

 
 
51. 

 
 
 Art.241 – (2) Cadrele militare, funcţionarii 
publici şi personalul contractual detaşaţi sau 
transferaţi în condiţiile prevederilor alin.(1) îşi 

 
 
 Domnul deputat Marcu Tudor a propus 
următorul amendament: 
 Articolul 241, alineatul (2) va avea următorul 

 
 
Pentru susţinere: 
In situaţia în care cadrele 
militare sunt trecute în 
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păstrează drepturile şi obligaţiile specifice 
prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 

cuprins: 
 Art.241 – (2) Cadrele militare, funcţionarii 
publici şi personalul contractual detaşaţi sau 
transferaţi în condiţiile prevederilor alin.(1) îşi 
păstrează drepturile şi obligaţiile specifice 
prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv gradul 
şi uniforma cadrelor militare.  
 

rezervă, interpretarea 
sintagmei „îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile 
specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare” se 
poate face în defavoarea 
acestora, dacă nu se include 
textul propus. 
Pentru respingere: 
Având în vedere prevederile 
art.151, posibilitatea 
interpretării în sensul arătat 
de autorul amendamentului 
este exclusă. 
 

 
 
52. 

 
 

 
 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 După articolul 24 să fie introdus un nou 
articol 25 cu următorul cuprins: 
 Art.25 – Ministerul Administraţiei Publice şi 
Ministerul de Interne vor elabora normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanţe. 
 

 
 
Ordonanţa prevede norme 
metodologice de aplicare 
cum sunt cele stabilite la 
art.8, 10, 19. 

 
 
53. 

  
 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Dup articolul 25 să fie introdus articolul 26 
care să aibă următorul cuprins: 

 
 
Problematica a fost 
soluţionată prin adoptarea de 
către Senat a art.241. 
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 Art.26 – Cadrele militare, funcţionarii 
publici şi personalul contractual detaşate sau 
transferate în condiţiile art.18 alin.(1), îşi păstrează 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
 

 
 
54. 

 
 

 
 
 Domnul deputat Toader Mircea a propus 
următorul amendament: 
 Anexa să fie completată cu referiri la 
Ordonanţa Guvernului nr.73/2001 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1998 privind regimul de confecţionare a 
plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule 
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.540 din 1 septembrie 2001. 
 

 
 
Cele două Ordonanţe ale 
Guvernului exced obiectului 
de reglementare al 
Ordonanţei Guvernului 
nr.84/2001. 
 

 
 
 
  PREŞEDINTE, 

                       SECRETAR, 
              

IOAN OLTEAN 
              KOVACS CSABA TIBERIU 

  
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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