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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne
supune dezbaterii publice o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitară a dispoziţiilor OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de
identitate, ale dovezii de reşedinţă și ale cărţii de imobil.
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_buletine_complet.pdf
La momentul actual, 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
Tinând cont de cele expuse, reglementările propuse vizează următoarele:
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;
clarificarea unor aspecte privind structura și procedura de actualizare a datelor din
Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.);
modificarea/simplificarea procedurii de distrugere a actelor de identitate retrase de la
cetățeni ca urmare a preschimbării;
modificarea fluxului de activități realizate în scopul eliberării actului de identitate;
introducerea unor norme tranzitorii determinate de dotarea eșalonată a serviciilor publice
de evidență a persoanelor cu infrastructura necesară emiterii cărților electronice de
identitate;
introducerea unor norme ce vizează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter
personal din R.N.E.P.
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.
Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei profesionale
pot fi transmise, până la data de 03 decembrie pe adresa de e-mail: cnp@cnpromania.ro.
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