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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 698 din 04 august 2020, a fost publicată Legea nr. 162/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor
şi actele de identitate ale cetăţenilor români și Decretul nr. 440/2020 privind promulgarea
acestui act normativ care va intra în vigoare începând cu 07 august 2020.

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/L162_2020_acte_de_identitate.pdf
Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării
procedurilor administrative din acest domeniu.
Printre reglementările adoptate menţionăm: asigurarea premiselor necesare pentru ca
titularul unui document electronic să se autentifice on-line, pentru a beneficia de diverse servicii
electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), cu efecte majore privind
simplificarea vieţii cetăţeanului în relaţiile cu autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi
accesibilităţii serviciilor interne, instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de
identitate

începând

cu

vârsta

de

14

ani

(astfel,

opţional,

numai

la

solicitarea

părinţilor/reprezentanţilor legali, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte
electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului), punerea în circulaţie a unui nou
document de identificare astfel încât să asigure cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate,
iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de
identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document (actualele acte
de identitate reprezintă o tehnologie din anii ’90), modificarea conceptului anterior privind
conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor
referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, astfel
încât în viitorul document electronic de identitate să fie înscrise numai datele de identificare ale
titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, va asigura „funcţionalitatea” de
card de sănătate, crearea unei posibilităţi de a opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de
identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cartea de identitate simplă nu va conţine niciun
CIP, stabilirea unor termene de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de vârsta
titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului.
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