
T a b e l   c o m p a r a t i v 

 

NR.CRT. TEXT ACTUAL TEXT PROPUS ARGUMENTE 

    

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal   

 Art. 387  

 

„(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea 

unei cărţi de alegător sau a unui  unui act de identitate 

nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.” 

 

Art. 387  

 

„(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unui 

act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot 

fals.” 

 

 

 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte 

normative în vederea eliminării 

cărţii de alegător ca document în baza căruia se 

exercită dreptul de vot 

 

 

 CAP. IV 

Registrul electoral, listele electorale şi cărţile de 

alegător 

CAP. IV 

Registrul electoral şi listele electorale 

 

 Art.22 

(5) Datele care se înscriu în Registrul electoral 

pentru fiecare alegător sunt următoarele: 

.... 

    f) seria şi numărul cărţii de alegător; 

...... 

Se abrogă  

 Art.26 

 (4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în 

ordinea numărului imobilelor în care locuiesc 

alegătorii, numele şi prenumele, domiciliul acestora, 

codul numeric personal, seria şi numărul actului de 

identitate, seria şi numărul cărţii de alegător, 

numărul circumscripţiei electorale pentru fiecare tip 

de scrutin, sau, după caz, al colegiului uninominal şi 

numărul secţiei de votare. 

Art.26 

(4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea 

numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele  

şi prenumele, domiciliul acestora, codul numeric  

personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul 

circumscripţiei electorale pentru fiecare tip de scrutin,  

sau, după caz, al colegiului uninominal şi numărul secţiei 

de votare.” 

 

 Art.27 

(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de 

către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac 

Art.27 

„(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de 

către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, 

persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că 

 



dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare 

respective, însă au fost omise din copia de pe lista 

electorală permanentă, persoanele care votează 

conform prevederilor art. 8 alin. (4), cetăţenii 

români din străinătate care fac dovada cu paşaportul 

cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în 

străinătate cã domiciliază într-o ţară din colegiul 

uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că 

au reşedinţa într-o ţară din colegiul uninominal 

respectiv prin prezentarea paşaportului simplu sau, 

în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi a 

cărţii de identitate, însoţite de documentul emis de 

autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în 

străinãtate, precum şi persoanele care votează 

conform dispoziţiilor art. 8 alin. (3). Persoanele 

respective pot vota numai în baza actului de 

identitate şi a cărţii de alegător. 

domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au 

fost omise din copia de pe lista electorală permanentă, 

persoanele care votează conform prevederilor art. 8 alin. 

(4), cetăţenii români din străinătate care fac dovada cu 

paşaportul cu menţiunea privind stabilirea domiciliului 

în străinătate că domiciliază într-o ţară din colegiul 

uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că au 

reşedinţa într-o ţară din colegiul uninominal respectiv 

prin prezentarea paşaportului simplu sau, în cazul 

statelor membre ale Uniunii Europene, şi a cărţii de 

identitate, însoţite de documentul emis de autorităţile 

străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate, precum şi 

persoanele care votează conform dispoziţiilor art. 8 alin. 

(3). Persoanele respective pot vota numai în baza actului 

de identitate aflat în termen de valabilitate.” 

 SECŢIUNEA a 3-a 

Cărţile de alegător 

SECŢIUNEA a 3-a 

Exercitarea dreptului de vot 

 

 

 Art. 28 

(1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se face 

numai pe baza actului de identitate şi a cărţii de 

alegător, eliberată în condiţiile prezentului titlu. 

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate pot vota şi fără carte de alegător. 

(2) Modelul cărţii de alegător va fi stabilit prin 

hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la 

intrarea în vigoare a prezentului titlu. 

(3) Cartea de alegător se întocmeşte de către 

serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor. 

(4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza 

actului de identitate, numai către titular şi sub 

semnătura acestuia, de către serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor. 

    (5) Serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor vor îndeplini obligaţiile ce le revin 

conform alin. (3) şi (4), în colaborare cu Autoritatea 

Electorală Permanentă, şi pentru cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

    (6) Eliberarea cărţii de alegător neridicate poate fi 

Art. 28 

Exercitarea dreptului de vot în alegeri se face numai 

pe baza actului de identitate, aflat în termenul de 

valabilitate. 

 

 



efectuată numai către titular şi sub semnătura 

acestuia şi de către biroul electoral al secţiei de 

votare, în ziua votării, alegătorilor care, până în acea 

zi, nu şi-au ridicat cartea de alegător de la serviciul 

public comunitar de evidenţă a persoanelor, pe baza 

actului de identitate. 

    (7) Domiciliul se dovedeşte numai cu actul de 

identitate. 

    (8) Un alegător nu poate primi decât o singură 

carte de alegător. 

    (9) Întâmpinările şi contestaţiile privind 

întocmirea sau eliberarea cărţilor de alegător se fac 

către serviciul public comunitar de evidenţă a 

persoanelor care le va soluţiona în termen de 3 zile. 

    (10) Cărţile de alegător sunt permanente şi 

valabile pentru toate tipurile de alegeri, potrivit 

numărului de scrutine prevãzut în cuprinsul lor, şi se 

eliberează alegătorilor înscrişi în Registrul electoral. 

    (11) Cartea de alegător se păstrează şi se foloseşte 

numai de către titular. 

    (12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de 

alegător, indiferent de motiv, se poate elibera un 

duplicat de către serviciul public comunitar de 

evidenţă a persoanelor. 

    (13) Eliberarea duplicatului se face la cererea 

titularului şi pe răspunderea acestuia. Originalul 

declarat pierdut sau distrus este nul de drept. 

    (14) Cartea de alegător a persoanei care este 

radiată din Registrul electoral este nulă de drept. 

Autoritatea Electorală Permanentă va asigura 

informarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, a primarilor, a misiunilor 

diplomatice şi a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare asupra numelor cetăţenilor ale căror cărţi de 

alegător devin nule de drept. 

 Art.42 

(3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii 

corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare 

alegător prezintă cartea de alegător şi actul de 

identitate biroului electoral al secţiei de votare. 

Biroul electoral al secţiei de votare verifică dacă 

alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală 

Art.42 

(3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii 

corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător 

prezintă 

actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. 

Biroul electoral  al secţiei de votare verifică dacă  

alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală 

 



permanentă, după care alegătorul semnează în listă 

la poziţia destinată acestuia. În baza semnăturii în 

copia de pe lista electorală permanentă, preşedintele 

sau un membru al biroului electoral al secţiei de 

votare îi încredinţează alegătorului buletinul de vot 

şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" pe care acesta o 

va aplica pe buletinul de vot. Dacă un alegător se 

prezintă cu duplicatul cărţii de alegător, biroul 

electoral al secţiei de votare face o menţiune privind 

acest fapt în copia de pe lista electorală permanentă. 

permanentă, după care alegătorul semnează în listă la 

poziţia destinată acestuia. 

În baza semnăturii în copia de pe lista electorală 

permanentă, preşedintele sau un membru al biroului 

electoral al secţiei de votare îi încredinţează alegătorului 

buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” pe 

care acesta o va aplica pe buletinul de vot. 

 Art.42 

(4) Alegătorii care ridică cartea de alegător de la 

secţia de votare vor semna de primire în procesul-

verbal întocmit la predarea de către serviciul public 

comunitar de evidenţă a persoanelor a cărţilor de 

alegător neridicate. 

Se abrogă  

 Art.42 

(5) Alegătorii care fac dovada cu actul de identitate 

că domiciliază în zona arondată secţiei de votare 

respective şi au fost omişi din copia de pe lista 

electorală permanentă pot vota la acea secţie de 

votare doar pe baza cărţii de alegător şi a actului de 

identitate, fiind înscrişi în lista electorală 

suplimentară. 

Art.42 

(5) Alegătorii care fac dovada cu actul de identitate că 

domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective  

şi au fost omişi din copia de pe lista electorală  

permanentă pot vota la acea secţie de votare pe baza  

actului de identitate, fiind înscrişi în lista electorală 

suplimentară. 

 

 

 Art.42 

(11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie 

preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral 

al secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care 

preşedintele sau acel membru o va aplica pe cartea 

de alegător în locul corespunzător numărului de 

scrutin. 

Art.42 

(11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie  

preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al 

secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care 

preşedintele sau acel membru aplică, după caz, ştampila  

sau timbrul autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data 

scrutinului, pe actul de identitate. 

 

 Art.50 

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie 

infracţiuni, următoarele fapte: 

d) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisă 

a celui interesat, a cărţii de alegător sau 

neîntocmirea cărţii de alegător în termenele 

stabilite; 

Se abrogă  

 Art. 50 

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie 

infracţiuni, următoarele fapte: 

m) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot 

Art. 50 

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie 

infracţiuni, următoarele fapte: 

m) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi 

 



şi ştampila de votare alegătorului care a semnat în 

lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui 

alegător care nu prezintă cartea de alegător şi actul 

de identitate ori care refuză sã semneze pentru 

primirea acestora în lista electorală în care este 

înscris; 

ştampila de votare alegătorului care a semnat în lista 

electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător  

care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să 

semneze pentru primirea acestora în lista electorală în  

care este înscris; 

  m^1) neaplicarea pe cartea de alegător sau, după 

caz, pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea 

"VOTAT" sau a timbrului autocolant, precum şi 

reţinerea cărţii de alegător, fără motive întemeiate, 

de către membrii biroului electoral al secţiei de 

votare; 

m
1
) neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu 

menţiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant, după  

caz, precum şi reţinerea actului de identitate, fără motive 

întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei  

de votare; 

 

 m^2) reţinerea unei cărţi de alegător de către o 

persoană neautorizată, precum şi încredinţarea de 

către titular a cărţii de alegător unei alte persoane în 

scopul de a vota; 

Se abrogă  

 Art.57 

(1) Utilizarea unei cărţi de alegător nule sau a unei 

cărţi de alegător false ori a unui buletin de vot fals, 

introducerea în urnă a unui număr suplimentar de 

buletine de vot decât cele la care are dreptul un 

alegător sau falsificarea prin orice mijloace a 

documentelor de la birourile electorale constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 

ani. 

Art.57 

(1) Utilizarea unui act de identitate nul sau fals ori a unui  

buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui număr 

suplimentar de buletine de vot decât cele la care are  

dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a 

documentelor de la birourilor electorale constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

 

 Art. 65 

(1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită 

următoarele atribuţii principale în intervalul dintre 

două perioade electorale: 

g) urmăreşte modul de întocmire şi eliberare a 

cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele 

electorale permanente; 

Se abrogă  

 Art.69 

    (1) În termen de 7 zile de la stabilirea datei 

alegerilor, Guvernul stabileşte, la propunerea 

Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, calendarul 

acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, 

măsurile necesare pentru buna organizare a 

alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale 

permanente, modelul listei electorale suplimentare, 

al extrasului de pe copia listei electorale permanente 

Art.69 

(1) În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor,  

Guvernul stabileşte, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale,  

măsurile necesare pentru buna organizare a alegerilor, 

modelul copiei de pe listele electorale permanente,  

modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe 

copia listei electorale permanente sau de pe lista  

electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei 

 



sau de pe lista electorală suplimentară, al listei 

susţinătorilor, al listei membrilor organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al 

ştampilei birourilor electorale şi al ştampilei cu 

menţiunea "VOTAT", al listei candidaţilor, al 

declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei 

de renunţare la candidatură, precum şi al 

certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi 

senatorilor. În acelaşi termen, Guvernul aprobă, prin 

hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente, a Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative şi a Ministerului Economiei şi 

Finanţelor, bugetul necesar organizării alegerilor şi 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea acestora. De asemenea, Guvernul 

stabileşte, cu cel puţin 20 de zile înainte de data 

alegerilor, la propunerea Institutului Naţional de 

Statistică, modelul proceselor-verbale pentru 

consemnarea rezultatului votării. 

membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, al ştampilei birourilor electorale  

şi al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", al timbrului 

autocolant şi condiţiile de tipărire, gestionare şi de  

utilizare a acestuia al listei candidaţilor, al declaraţiei de 

acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la 

candidatură, precum şi al certificatului doveditor al  

alegerii deputaţilor şi senatorilor. În acelaşi termen, 

Guvernul aprobă, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii 

Electorale Permanente, a Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi a Ministerului Finanţelor Publice, bugetul 

necesar organizării alegerilor şi cheltuielile necesare  

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestora.  

De asemenea, Guvernul stabileşte, cu cel puţin 20 de  

zile înainte de data alegerilor, la propunerea Institutului 

Naţional de Statistică, modelul proceselor-verbale pentru 

consemnarea rezultatului votării. 

 Art. 72 

(1) Prevederile prezentului titlu referitoare la 

utilizarea cărţilor de alegător se aplică începând cu 

alegerile parlamentare din anul 2012. 

Se abrogă  

 

 Legea nr. 370/2004 privind alegerea 

Preşedintelui României, republicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 650 din 12 

septembrie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  

 Art.59 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea 

unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul 

ori fals sau a unui buletin de vot fals. 

Art.59 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unui  

act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. 

 

 

 Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 84 

din 24 februarie 2000, cu modificările  

şi completările ulterioare 

  

 Art. 21 

Cetăţeanul care, in ziua referendumului naţional, se 

afla într-o alta localitate decât cea in care este 

Art. 21  

Cetăţeanul care, în ziua referendumului naţional, se află 

într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista 

 



înscris in lista electorală poate sa îşi exercite dreptul 

de vot in localitatea respectiva, la orice secţie de 

votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară 

de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, pe baza actului de identitate sau a 

adeverinţei care tine loc de act de identitate. 

electorală poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea 

respectivă, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris  

într-o listă suplimentară de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate 

aflat în termen de valabilitate 

 Art. 37 

(1) Accesul participanţilor la referendum in sala de 

vot are loc in serii corespunzătoare numărului 

cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului 

electoral al secţiei de votare actul de identitate sau 

adeverinţa care tine loc de act de identitate. Biroul 

electoral, după verificarea înscrierii in lista 

electorală sau după înscrierea in lista electorală 

suplimentară prevăzută la art. 21, va înmâna 

participantului buletinul de vot si ştampila cu 

menţiunea "Votat". 

Art.37 

(1) Accesul participanţilor la referendum în sala de vot 

are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. 

Fiecare participant va prezenta biroului electoral al 

secţiei de votare actul de identitate. Biroul electoral, 

după verificarea înscrierii în lista electorală sau după 

înscrierea în lista electorală suplimentară prevăzută la 

art. 21, va înmâna participantului buletinul de vot şi 

ştampila cu menţiunea "Votat" 

 

 Art.37 

(4) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie 

preşedintelui, care va aplica pe cartea de alegator 

ştampila de control a secţiei de votare. 

Art.37 

(4) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie 

preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al 

secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care 

preşedintele sau acel membru aplică, după caz, ştampila 

sau timbrul autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data 

scrutinului, pe actul de identitate.  

 

 

 Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 544 din 01 septembrie 

2001, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 372/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

 Art.1 

(2) Serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, 

evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a 

cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de 

identitate şi a cărţilor de alegător, cât şi desfăşurarea 

activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a 

paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a 

certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a 

Art.1 

(2) Serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa 

şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de 

identitate şi a cărţilor electronice de identitate, cât şi 

desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de 

eliberare a paşapoartelor simple, a permiselor de 

conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor 

şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de 

 



plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de 

ghişeu unic 

ghişeu unic. 

 Art.5 

i) primesc, in sistem de ghişeu unic, cererile si 

documentele necesare in vederea eliberării cărţilor 

de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor 

simple, permiselor de conducere, certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de 

înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează 

serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă 

a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv 

serviciilor publice comunitare regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

j) primesc de la serviciile publice comunitare 

competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, 

paşapoartele simple, permisele de conducere, 

certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de 

înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează 

solicitanţilor; 

Art.5 

i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele 

necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, 

paşapoartelor simple, permiselor de conducere, 

certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de 

înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor 

publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

j) primesc de la serviciile publice comunitare 

competente cărţile de identitate, paşapoartele simple, 

permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi 

plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care 

le eliberează solicitanţilor; 

 

  Art. 7 

(1) Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv 

al municipiului Bucureşti, îndeplinesc următoarele 

atribuţii principale: 

 d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a 

cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegator; 

Art.7 

(1) Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al 

municipiului Bucureşti, îndeplinesc următoarele atribuţii 

principale: 

d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă şi a 

cărţilor de identitate; 

 

 Art.23 

(1) Materialele necesare producerii cărţilor de 

identitate, cărţilor de identitate provizorii şi cărţilor 

de alegator, precum si elementele de particularizare 

aplicabile prin ştanţare pe cartea de identitate 

provizorie se achiziţionează, în condiţiile legii, de 

către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin 

Inspectorat, si se distribuie gratuit serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor. 

Art.23 

(1) Materialele necesare producerii cărţilor de identitate 

şi a cărţilor de identitate provizorii, precum şi 

elementele de particularizare aplicabile prin ştanţare pe 

cartea de identitate provizorie se achiziţionează, în 

condiţiile legii, de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, prin Direcţie, şi se distribuie gratuit 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

 

 Art.23
1
 

(1) Pentru asigurarea compatibilităţii hardware şi 

software a sistemelor informatice şi de comunicaţii 

pentru emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de 

alegător, echipamentele necesare preluării imaginii 

cetăţenilor care solicită cărţi de identitate, precum şi 

cele necesare actualizării Registrului naţional de 

Art.23
1
 

(1) Pentru asigurarea compatibilităţii hardware şi 

software a sistemelor informatice şi de comunicaţii 

pentru emiterea cărţilor de identitate, echipamentele 

necesare preluării imaginii cetăţenilor care solicită cărţi 

de identitate, precum şi cele necesare actualizării 

Registrului naţional de evidenţă a persoanelor se 

 



evidenţă a persoanelor se achiziţionează de 

serviciile publice comunitare, în baza specificaţiilor 

tehnice elaborate de Centrul Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor. 

achiziţionează de serviciile publice comunitare, în baza 

specificaţiilor tehnice elaborate de Direcţie. 

 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, republicată 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

719 din 12 octombrie 2011 

  

 Art.3 

Sistemul naţional informatic de evidenţă a 

populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., este 

administrat de către Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi reprezintă 

ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace 

informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, 

producerea, emiterea şi evidenţa documentelor de 

stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de 

alegător şi a altor documente necesare persoanei în 

relaţiile cu statul. 

Art.3 

Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, 

denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de 

către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare 

D.E.P.A.B.D., şi reprezintă ansamblul activităţilor 

desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea 

evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa 

documentelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a 

altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul. 

 

 Art.5 

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum 

şi producerea cărţilor de identitate şi a cărţilor de 

alegător, în sistem informatizat, se realizează de 

către D.E.P.A.B.D. 

Art.5 

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum şi 

producerea cărţilor de identitate, în sistem informatizat, 

se realizează de către D.E.P.A.B.D. 

 

 Art.50 

(2) În scopul asigurării resurselor financiare 

necesare achiziţionării echipamentelor de calcul şi 

programelor software licenţiate, utilizate pentru 

producerea cărţilor de identitate şi a cărţilor de 

alegător, precum şi pentru încheierea şi derularea 

contractelor de service la aceste echipamente, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede 

sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul 

de venituri şi cheltuieli al D.E.P.A.B.D. 

Art.50 

(2) În scopul asigurării resurselor financiare necesare 

achiziţionării echipamentelor de calcul şi programelor 

software licenţiate, utilizate pentru producerea cărţilor 

de identitate, precum şi pentru încheierea şi derularea 

contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, 

anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli 

al D.E.P.A.B.D. 

 

 

 Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 

  



din 15 iulie 2010 

 Art.11 

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are 

următoarele atribuţii: 

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la 

împlinirea vârstei de 18 ani; 

Se abrogă 

 

 

 


