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RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător
desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor
de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare a vehiculelor
1. Cu adresa nr. PL.X-446 din 3 octombrie 2005, Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională au fost sesizate în vederea dezbaterii şi avizării în fond,
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă,
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor.
Proiectul de lege a fost dezbătut, în şedinţe separate, în ziua de 6 octombrie
2005.
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 803
din 30.06.2005
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii
cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare

şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple,
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi prevede
menţinerea unor drepturi dobândite de poliţiştii şi personalul contractual, detaşaţi de la
Ministerul Administraţiei şi Internelor la serviciile publice comunitare din cadrul
prefecturilor şi primăriilor.
Pentru ca poliţiştilor şi personalului contractual să li se poată menţine drepturile
anterior dobândite, se propune modificarea, în acest sens, a Ordonanţei Guvernului
nr.83/2001 şi a Ordonanţei Guvernului nr.84/2001.
2. Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României,
republicată, face parte din categoria legilor ordinare.
3. La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Mircea
Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor .
4. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi, din totalul de 27 membri,
proiectul de lege fiind admis cu unanimitate de voturi pentru.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut
proiectul de lege cu un număr de 18 deputaţi din totalul de 23, acesta fiind admis cu
14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri.
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 septembrie 2005.
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.86
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterilor, având în vedere necesitatea realizării în acest domeniu a
unui cadru juridic eficient, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor,
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
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