
Guvernul României 
Ordonan ță nr. 84/2001 din 30/08/2001 

 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din  01/09/2001 

 
privind înfiin țarea, organizarea și func ționarea serviciilor publice comunitare 
de eviden ță a persoanelor@ 
   ___________ 
   @Text actualizat la data de 30.07.2007. Actul in clude modific ările din 
următoarele acte: 
   - Legea nr. 372/2002 
   - O.U.G. nr. 50/2004 
   - Legea nr. 520/2004 
   - O.U.G. nr. 71/2005 
   - Legea nr. 349/2005 
   - O.G. nr. 16/2006 
   - Legea nr. 190/2006 
   - Legea nr. 252/2007 publicat ă în MOF nr. 506 din 27/07/2007. 
 
   În temeiul prevederilor art. 107 din Constitu ția României și ale art. 1 pct. 
IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guve rnului de a emite ordonan țe, 
 
   Guvernul României adopt ă prezenta ordonan ță. 
 
   CAPITOLUL I 
  Dispozi ții generale 
 
   Art. 1. - 
(1) Serviciile publice comunitare de eviden ță a persoanelor, denumite în 
continuare servicii publice comunitare, se organize ază la nivelul consiliilor 
locale ale comunelor, ora șelor și municipiilor, precum și la nivelul consiliilor 
jude țene, respectiv al municipiului Bucure ști. 
    (2) Serviciile publice comunitare de eviden ță a persoanelor asigur ă atât 
întocmirea, p ăstrarea, eviden ța și eliberarea actelor de stare civil ă, a 
căr ților de identitate, a c ăr ților de aleg ător și a listelor electorale, cât și 
desf ășurarea activit ăților de primire a cererilor și de eliberare a 
pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certifi catelor de înmatriculare a 
vehiculelor și a pl ăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghi șeu unic.@ 
   __________ 
   @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct.  1 din O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 2. - Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice 
comunitare se asigur ă în mod unitar de Inspectoratul Na țional pentru Eviden ța 
Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat. 
   Art. 3. - Serviciile publice comunitare și Inspectoratul coopereaz ă cu 
institu țiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigura nței și ap ăr ării 
naționale, conform legii. 
 
   CAPITOLUL II 
  Servicii publice comunitare de eviden ță a persoanelor 
 
   Art. 4. - 
(1) Se înfiin țeaz ă, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, o ra șelor și 
municipiilor, servicii publice comunitare locale de  eviden ță a persoanelor, 
denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea 
compartimentelor de stare civil ă din aparatul propriu al consiliilor locale și a 
forma țiunilor locale de eviden ță a popula ției din structura Ministerului 
Administra ției și Internelor.@ 
    (2) Serviciile publice comunitare locale se înf iin țeaz ă și în sectoarele 
municipiului Bucure ști, prin reorganizarea structurilor de stare civil ă din 
aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoare lor municipiului Bucure ști, 
precum și a birourilor de eviden ță informatizat ă a persoanei ale Serviciului 
independent de eviden ță informatizat ă a persoanei al municipiului Bucure ști din 
cadrul Direc ției Generale de Eviden ță Informatizat ă a Persoanei.@ 
   (3) Serviciile publice comunitare de eviden ță a persoanelor, înfiin țate în 
subordinea consiliilor locale ale comunelor, ora șelor, municipiilor sau 



sectoarelor municipiului Bucure ști, se pot constitui cu personalitate juridic ă, 
prin hot ărâre a consiliilor locale.@ 
   __________ 
   @Potrivit art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 50/2004 p revede c ă în cuprinsul alin. 
(1) al art. 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuie ște cu "Ministerul 
Administra ției și Internelor". 
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct . 3 din O.U.G. nr. 50/2004, 
astfel cum a fost modificat ă prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct.  1 din O.G. nr. 16/2006. 
 
   Art. 5. - Serviciile publice comunitare locale a u urm ătoarele atribu ții 
principale: 
   a) întocmesc, țin eviden ța și elibereaz ă certificatele de stare civil ă;@ 
   b) înregistreaz ă actele și faptele de stare civil ă, precum și men țiunile și 
modific ările intervenite în statutul civil, în domiciliul și re ședin ța 
persoanei, în condi țiile legii; 
   c) întocmesc și p ăstreaz ă registrele de stare civil ă, în condi țiile legii; 
   d) întocmesc, completeaz ă, rectific ă, anuleaz ă sau reconstituie actele de 
stare civil ă și orice men țiuni efectuate pe actele de stare civil ă, în 
condi țiile legii;@ 
   e) actualizeaz ă Registrul local de eviden ță a persoanei, care con ține datele 
de identificare și adresele cet ățenilor care au domiciliul în raza de competen ță 
teritorial ă a serviciului public comunitar respectiv;@ 
   e^1) furnizeaz ă, în cadrul Sistemului na țional informatic de eviden ță a 
popula ției, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de eviden ță 
a popula ției;@ 
   e^2) utilizeaz ă și valorific ă Registrul na țional de eviden ță a persoanelor;@ 
   f) furnizeaz ă, în condi țiile legii, datele de identificare și de adres ă ale 
persoanei c ătre autorit ățile și institu țiile publice centrale, jude țene și 
locale, agen ții economici și c ătre cet ățeni; 
   g) întocmesc listele electorale permanente; 
   h) constat ă contraven țiile și aplic ă sanc țiuni, în condi țiile legii; 
   i) primesc, în sistem de ghi șeu unic, cererile și documentele necesare în 
vederea eliber ării c ăr ților de identitate, c ăr ților de aleg ător, pa șapoartelor 
simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a pl ăcilor 
cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înainteaz ă serviciilor publice 
comunitare jude țene de eviden ță a persoanelor, serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea și eviden ța pa șapoartelor, respectiv serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;@ 
   j) primesc de la serviciile publice comunitare c ompetente c ăr țile de 
identitate, c ăr țile de aleg ător, pa șapoartele simple, permisele de conducere, 
certificatele de înmatriculare și pl ăcile cu numere de înmatriculare a 
vehiculelor, pe care le elibereaz ă solicitan ților;@ 
   k) țin registrele de eviden ță pentru fiecare categorie de documente 
eliberate. 
   __________ 
   @Litera e^1) a fost introdus ă prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 50/2004. 
   - Literele a), d), i) și j) au fost modificate prin art. I pct. 3 din O.U. G. 
nr. 50/2004, astfel cum a fost modificat ă prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
   - Litera e) a fost modificat ă prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 16/2006. 
   - Litera e^2) a fost introdus ă prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 16/2006. 
 
   Art. 6. - 
(1) Se înfiin țeaz ă, în subordinea consiliilor jude țene, servicii publice 
comunitare jude țene de eviden ță a persoanelor, denumite în continuare servicii 
publice comunitare jude țene, prin reorganizarea serviciilor de stare civil ă din 
aparatul propriu al consiliilor jude țene, precum și a birourilor jude țene de 
eviden ță a popula ției din cadrul serviciilor jude țene de eviden ță informatizat ă 
a persoanei.@ 
    (2) Se înfiin țeaz ă, în subordinea Consiliului General al Municipiului  
Bucure ști, Serviciul public comunitar de eviden ță a persoanelor al municipiului 
Bucure ști, prin reorganizarea serviciului de stare civil ă din aparatul propriu 
al Consiliului General al Municipiului Bucure ști, precum și a sectorului 
eviden ța popula ției al Serviciului independent de eviden ță informatizat ă a 
persoanei al municipiului Bucure ști din cadrul Direc ției Generale de Eviden ță 
Informatizat ă a Persoanei.@ 



   (3) Serviciile publice comunitare jude țene respectiv al municipiului 
Bucure ști, func ționeaz ă ca institu ții publice de interes jude țean, respectiv 
municipal, cu personalitate juridic ă. 
   __________ 
   @Alineatele (1) și (2) au fost modificate prin art. I pct. 6 din O.U .G. nr. 
50/2004, astfel cum a fost modificat ă prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
 
   Art. 7. - 
(1) Serviciile publice comunitare jude țene, respectiv al municipiului Bucure ști, 
îndeplinesc urm ătoarele atribu ții principale: 
    a) actualizeaz ă Registrul jude țean de eviden ță a persoanei;@ 
   a^1) furnizeaz ă, în cadrul Sistemului na țional informatic de eviden ță a 
popula ției, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de eviden ță 
a popula ției;@ 
   a^2) utilizeaz ă și valorific ă Registrul na țional de eviden ță a persoanelor;@ 
   b) coordoneaz ă și controleaz ă metodologic activitatea serviciilor publice 
comunitare locale; 
   c) coordoneaz ă și controleaz ă modul de gestionare și de întocmire a 
registrelor de stare civil ă și a listelor electorale permanente;@ 
   d) asigur ă emiterea certificatelor de stare civil ă, a c ăr ților de identitate 
și a c ăr ților de aleg ător;@ 
   d^1) aprovizioneaz ă serviciile publice comunitare locale de eviden ță a 
persoanelor cu imprimatele necesare activit ății de eviden ță a persoanelor și 
stare civil ă, distribuite de Inspectorat;@ 
   e) monitorizeaz ă și controleaz ă modul de respectare a prevederilor legale în 
domeniul asigur ării protec ției datelor referitoare la persoan ă; 
   f) gestioneaz ă resursele materiale și de dotare necesare activit ății proprii; 
   g) țin eviden ța și p ăstreaz ă registrele de stare civil ă, exemplarul 2, și 
efectueaz ă mențiuni pe acestea, conform comunic ărilor primite. 
   (2) Abrogat.@ 
   __________ 
   @Litera d) de la alin. (1) a fost modificat ă prin art. I pct. 7 din O.U.G. 
nr. 50/2004. 
   - Litera a^1) de la alin. (1) a fost introdus ă prin art. I pct. 8 din O.U.G. 
nr. 50/2004. 
   - Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct.  9 din O.U.G. nr. 50/2004, și 
ulterior a fost abrogat prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
   - Literele a) și c) au fost modificate prin art. I pct. 4 din O.G.  nr. 
16/2006. 
   - Literele a^2) și d^1) au fost introduse prin art. I pct. 5 din O.G . nr. 
16/2006. 
 
   Art. 8. - Organizarea și func ționarea ghi șeului unic se realizeaz ă în mod 
unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordi n al ministrului 
administra ției și internelor.@ 
   _________ 
   @Potrivit art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 50/2004,  în cuprinsul art. 8, 
denumirea "ministrul administra ției publice" se înlocuie ște cu "ministrul 
administra ției și internelor". 
 
   Art. 9. - 
(1) Abrogat.@ 
    (2) Abrogat.@ 
   (3) Structura organizatoric ă, statul de func ții, num ărul de personal și 
regulamentul de organizare și func ționare ale serviciilor publice comunitare 
locale, jude țene, respectiv al municipiului Bucure ști, se stabilesc prin 
hot ărâre a consiliilor locale, jude țene, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucure ști și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului  
Bucure ști, cu avizul Inspectoratului.@ 
   (4) Activitatea serviciilor publice comunitare d e eviden ță a persoanelor este 
coordonat ă de secretarul general al jude țului și al municipiului Bucure ști, 
respectiv de secretarul municipiului, sectorului mu nicipiului Bucure ști, 
ora șului și comunei. 
   __________ 
   @Alineatele (1) și (2) au fost abrogate prin art. unic pct. 2 din Le gea nr. 
372/2002. 



   - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct . 10^1 din O.U.G. nr. 
50/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
 
   Art. 10. - Pentru aplicarea unitar ă a prevederilor legale la nivelul 
unit ăților administrativ-teritoriale Guvernul va aproba m etodologia privind 
criteriile de dimensionare a num ărului de func ții din aparatul serviciilor 
publice comunitare, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, 
financiare și materiale. 
 
   CAPITOLUL III 
  Inspectoratul Na țional pentru Eviden ța Persoanelor 
 
   Art. 11. - 
(1) Inspectoratul este organ de specialitate al adm inistra ției publice centrale, 
cu personalitate juridic ă ce func ționeaz ă în subordinea Ministerului 
Administra ției și Internelor, înfiin țat prin reorganizarea Direc ției de eviden ță 
a popula ției din cadrul Direc ției Generale de Eviden ță Informatizat ă a 
Persoanei, și care exercit ă atribu țiile ce îi sunt date în competen ță prin lege, 
cu privire la organizarea și coordonarea activit ății de eviden ță a persoanelor.@ 
    (2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucu re ști.@ 
   __________ 
   @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct.  11 din O.U.G. nr. 50/2004. 
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 
372/2002. 
 
   Art. 12. - Inspectoratul asigur ă punerea în aplicare, într-o concep ție 
unitar ă, a legisla ției în vigoare în domeniul eviden ței persoanei și a 
programelor de reform ă privind modernizarea rela țiilor dintre administra ția 
public ă central ă și local ă și cet ățean.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11^ 1 din O.U.G. nr. 50/2004, 
astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
 
   Art. 13. - Abrogat.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 12 di n O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 14. - 
(1) Inspectoratul are urm ătoarele atribu ții principale: 
    a) organizeaz ă, coordoneaz ă și urm ăre ște modul de aplicare, în mod unitar, a 
reglement ărilor legale în domeniul eviden ței persoanelor, al st ării civile și al 
schimb ării pe cale administrativ ă a numelor persoanelor fizice;@ 
   b) elaboreaz ă normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile 
publice comunitare de eviden ță a persoanelor; 
   c) actualizeaz ă, utilizeaz ă și valorific ă Registrul na țional de eviden ță a 
persoanei, care con ține datele de identificare și adresele tuturor cet ățenilor 
români, precum și imaginile posesorilor de c ăr ți de identitate;@ 
   d) Abrogat ă;@ 
   e) furnizeaz ă, în condi țiile legii, date de identificare a persoanei, 
solicitate de autorit ăți și institu ții publice, agen ți economici și de alte 
persoane juridice pentru derularea unor ac țiuni de interes general reglementate 
prin acte normative; 
   e^1) solu ționeaz ă cererile depuse de cet ățenii români care și-au stabilit 
domiciliul în str ăin ătate anterior anului 1989 sau de reprezentan ții lor legali 
privind comunicarea datelor de identificare cu care  ace știa figureaz ă înscri și 
în eviden țe;@ 
   f) stabile ște caracteristicile și elementele de securizare ale c ăr ților de 
identitate și ale c ăr ților de aleg ător, împreun ă cu Centrul Na țional de 
Administrare a Bazelor de Date privind Eviden ța Persoanelor;@ 
   g) r ăspunde, împreun ă cu Centrul Na țional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Eviden ța Persoanelor, precum și cu celelalte institu ții abilitate, 
depunerea în aplicare a reglement ărilor privind confiden țialitatea și protec ția 
datelor referitoare la persoan ă;@ 
   h) gestioneaz ă Sistemul na țional informatic de eviden ță a persoanelor;@ 
   h^1) asigur ă dotarea serviciilor publice comunitare de eviden ță a persoanelor 
cu registre și certificate de stare civil ă, precum și cu materialele necesare 
producerii c ăr ților de identitate și a c ăr ților de aleg ător; 



   i) colaboreaz ă cu celelalte organe de specialitate ale administra ției publice 
centrale pentru constituirea unor registre permanen te, potrivit legii; 
   j) particip ă la activit ățile de ini țiere, formare și perfec ționare 
profesional ă a personalului serviciilor publice comunitare de e viden ță a 
persoanelor.@ 
   (2) Inspectoratul îndepline ște orice alte atribu ții prev ăzute de lege.@ 
   __________ 
   @Litera d) a fost abrogat ă prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 50/2004. 
   - Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct.  16 din O.U.G. nr. 50/2004. 
   - Literele a), c), f), g) și h) au fost modificate prin art. I pct. 13 din 
O.U.G. nr. 50/2004, astfel cum a fost modificat pri n Legea de aprobare nr. 
520/2004. 
   - Litera h^1) a fost introdus ă prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 50/2004, 
astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
   - Litera e^1) de la alin. (1) a fost introdus ă prin art. II pct. 1 din Legea 
nr. 252/2007. 
   - Litera j) de la alin. (1) a fost introdus ă prin art. II pct. 2 din Legea 
nr. 252/2007. 
 
   Art. 15. - Pentru îndeplinirea func țiilor și atribu țiilor ce îi revin 
Inspectoratul colaboreaz ă cu ministerele și cu alte organe ale administra ției 
publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.@  
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 372/2002. 
 
   Art. 16. - Abrogat.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 17 di n O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art.  17 - (1) Organigrama, statul de organizare , precum și regulamentul de 
organizare și func ționare ale Inspectoratului se aprob ă prin ordin al 
ministrului administra ției și internelor. 
   (2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Minist erului Administra ției și 
Internelor se stabile ște prin ordin al ministrului administra ției și internelor. 
   (3) Inspectoratul este condus de un director gen eral, care are calitatea de 
ordonator de credite, ajutat de un director general  adjunct, numi ți prin ordin 
al ministrului administra ției și internelor. 
   (4) Posturile necesare func țion ării Inspectoratului se asigur ă prin 
redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Direc ției 
Generale de Eviden ță Informatizat ă a Persoanei.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 18. - 
(1) Personalul Inspectoratului este constituit din poli ți ști, al ți func ționari 
publici și personal contractual. 
    (2) Personalul Direc ției de eviden ță a popula ției din cadrul Direc ției 
Generale de Eviden ță Informatizat ă a Persoanei se transfer ă în interesul 
serviciului și se nume ște pe func ții la Inspectorat.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 50/2004, 
astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 520/2004. 
 
   Art. 19. - Abrogat.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 20 di n O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   CAPITOLUL IV 
  Asigurarea financiar ă și material ă 
 
   Art. 20. - 
(1) Finan țarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, care func ționeaz ă ca institu ții publice cu 
personalitate juridic ă, se asigur ă din venituri proprii și subven ții de la 
bugetele locale.@ 



    (2) Finan țarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, f ăr ă personalitate juridic ă, se asigur ă de 
la bugetele locale.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 d in O.G. nr. 16/2006. 
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. II pc t. 3 din Legea nr. 252/2007. 
 
   Art. 21. - Veniturile proprii ale serviciilor pu blice comunitare prev ăzute la 
art. 20 provin din sumele încasate din activit ățile de eliberare a documentelor, 
prin valorificarea formularelor utilizate în proces ul de eliberare a acestora și 
prin furnizarea, în condi țiile legii, a datelor referitoare la persoan ă, precum 
și din dona ții și sponsoriz ări.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 21^1. - Contravaloarea c ăr ții de identitate și a c ăr ții de identitate 
provizorii se constituie ca venit propriu al servic iului public comunitar de 
eviden ță a persoanelor, emitent al acestor documente, sau a l bugetului local în 
cazul în care serviciul nu are personalitate juridi că.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 7 di n O.G. nr. 16/2006. 
 
   Art. 22. - Baza de calcul pentru stabilirea taxe lor pentru eliberarea 
documentelor și pentru furnizarea datelor din registrele administ rate de 
serviciile publice comunitare de eviden ță a persoanelor se avizeaz ă de c ătre 
Consiliul Concuren ței și se supune aprob ării Guvernului de c ătre Ministerul 
Administra ției și Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului. @ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 23. - 
(1) Materialele necesare producerii c ăr ților de identitate, c ăr ților de 
identitate provizorii și c ăr ților de aleg ător, precum și elementele de 
particularizare aplicabile prin ștan țare pe cartea de identitate provizorie se 
achizi ționeaz ă, în condi țiile legii, de c ătre Ministerul Administra ției și 
Internelor, prin Inspectorat, și se distribuie gratuit serviciilor publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor. 
    (2) Imprimatele tipizate și tip ăriturile înseriate necesare în activitatea 
de eliberare a c ăr ților de identitate, precum și ștampilele care se aplic ă pe 
căr țile de identitate provizorii se confec ționeaz ă de Tipografia Ministerului 
Administra ției și Internelor și se distribuie gratuit serviciilor publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, prin Inspectorat. 
   (3) Materialele prev ăzute la alin. (2) care se confec ționeaz ă și se 
distribuie cu titlu gratuit de c ătre Ministerul Administra ției și Internelor se 
stabilesc prin ordin al ministrului administra ției și internelor.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 d in O.G. nr. 16/2006, astfel 
cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 190 /2006. 
 
   Art. 23^1. - 
(1) Pentru asigurarea compatibilit ății hardware și software, a sistemelor 
informatice și de comunica ții pentru emiterea c ăr ților de identitate și a 
căr ților de aleg ător, echipamentele necesare prelu ării imaginii cet ățenilor care 
solicit ă c ăr ți de identitate, precum și cele necesare actualiz ării registrelor 
locale de eviden ță a persoanelor se achizi ționeaz ă de c ătre serviciile publice 
comunitare locale în baza specifica țiilor tehnice elaborate de Centrul Na țional 
de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden ța Persoanelor. 
    (2) Pentru înlocuirea sistemelor de operare sau  modificarea parametrilor 
acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, pr ecum și pentru instalarea 
produselor software și aplica țiilor necesare oper ării bazelor de date, sunt 
autoriza ți speciali știi structurilor teritoriale ale Centrului Na țional de 
Administrare a Bazelor de Date privind Eviden ța Persoanelor.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 di n O.G. nr. 16/2006. 
 
   CAPITOLUL V 
  Dispozi ții tranzitorii și finale 



 
   Art. 24. - Bunurile mobile și imobile, proprietate public ă sau privat ă a 
statului, aflate în administrarea Ministerului Admi nistra ției și Internelor, 
destinate activit ăților de eviden ță a persoanelor desf ășurate la nivel local, se 
transmit în proprietatea public ă a unit ăților administrativ teritoriale și în 
administrarea consiliilor locale, în condi țiile legii.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 24^1. - 
(1) Poli ți știi care î și desf ășoar ă activitatea în cadrul structurilor 
teritoriale de eviden ță informatizat ă a persoanei din cadrul Direc ției Generale 
de Eviden ță Informatizat ă a Persoanei se deta șeaz ă la serviciile publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, în condi țiile legii. 
    (2) Personalul contractual încadrat la servicii le publice comunitare de 
eviden ță a persoanelor, provenit din structurile teritorial e de eviden ță 
informatizat ă a persoanei din cadrul Direc ției generale de eviden ță 
informatizat ă a persoanei, se preia de Ministerul Administra ției și Internelor 
și cu aceea și dat ă se deta șeaz ă, în condi țiile legii, la serviciile publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, p ăstrându- și toate drepturile anterior 
dobândite, urmând ca drepturile specifice personalu lui contractual din sectorul 
de ap ărare na țional ă, ordine public ă și siguran ță na țional ă de care beneficia s ă 
se acorde de Ministerul Administra ției și Internelor de la capitolul 55.01 
«Ordine public ă și siguran ță na țional ă».@ 
   (2^1) Pe baz ă de protocoale încheiate, în condi țiile legii, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data intr ării în vigoare a prezentei ordonan țe de 
urgen ță*), împreun ă cu personalul preluat de Ministerul Administra ției și 
Internelor, potrivit alin. (2), se preiau și fondurile aferente, reprezentând 
drepturi specifice dobândite anterior de personalul  contractual din sectorul de 
apărare na țional ă, ordine public ă și siguran ță na țional ă, alocate de la bugetul 
de stat în temeiul art. 25^1 alin. (2).@ 
   (2^2) Personalul serviciilor publice comunitare de eviden ță a persoanelor 
este format din poli ți ști și personal contractual, deta șați de la Ministerul 
Administra ției și Internelor pe o perioad ă de 6 ani, cu posibilitatea de 
prelungire a perioadei deta șării, cu acordul acestora, precum și din func ționari 
publici și personal contractual.@ 
   (3) Personalul disponibilizat în urma înfiin țării Inspectoratului Na țional 
pentru Eviden ța Persoanelor și a serviciilor publice comunitare beneficiaz ă de 
drepturile prev ăzute de lege. 
   (4) Se autorizeaz ă Ministerul Finan țelor Publice s ă introduc ă modific ările 
rezultate ca urmare a prevederilor alin. (2^1) în v olumul și în structura 
bugetului de stat, bugetului Ministerului Administr ației și Internelor și în 
bugetele locale.@ 
   __________ 
   *) Data intr ării în vigoare a prezentei ordonan țe de urgen ță se refer ă la 
data intr ării în vigoare a Ordonan ței de urgen ță a Guvernului nr. 71/2005. 
   __________ 
   @Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 1 1 din Legea nr. 372/2002 și 
modificat ulterior, prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 50/2004. 
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. II pc t. 1 din  O.U.G. nr. 71/2005. 
   - Alineatele (2^1) si (2^2) au fost introduse pr in art. II pct. 2 din O.U.G. 
nr. 71/2005, astfel cum a fost completat prin Legea  de aprobare nr. 349/2005. 
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. II pct . 3 din O.U.G. nr. 71/2005. 
 
   Art. 25. - 
(1) În unit ățile administrativ-teritoriale în care nu func ționeaz ă forma țiuni de 
eviden ță informatizat ă a persoanei serviciile publice comunitare locale s e 
înfiin țeaz ă și se organizeaz ă e șalonat, o dat ă cu dotarea și asigurarea 
resurselor necesare, potrivit legii.@ 
    (2) Pân ă la constituirea în toate localit ățile a serviciilor publice 
comunitare de eviden ță a persoanelor, activitatea de eviden ță a persoanelor, 
pentru unit ățile administrativ-teritoriale în care nu func ționeaz ă astfel de 
servicii publice comunitare, va fi asigurat ă de serviciile publice comunitare la 
care sunt arondate în prezent aceste localit ăți.@ 
   (3) Modificarea arond ării actuale, în func ție de înfiin țarea și organizarea 
serviciilor publice comunitare potrivit prevederilo r alin. (1), se stabile ște 



prin hot ărâre a consiliului jude țean, la propunerea serviciului public comunitar 
jude țean, cu avizul Inspectoratului.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 372/2002. 
   - Alineatele (2) și (3) au fost introduse prin art. I pct. 10 din O.G . nr. 
16/2006. 
 
   Art. 25^1. - 
(1) Predarea-primirea bunurilor mobile și imobile, precum și preluarea 
personalului și a activit ăților, de la Ministerul Administra ției și Internelor 
la consiliile locale și jude țene, se realizeaz ă pe baz ă de protocoale, în 
condi țiile legii. 
    (2) Se autorizeaz ă Ministerul Finan țelor Publice s ă introduc ă modific ările 
rezultate în baza protocoalelor prev ăzute la alin. (1), în volumul și structura 
bugetului de stat, bugetului Ministerului Administr ației și Internelor și în 
bugetele locale.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 28 d in O.U.G. nr. 50/2004. 
 
   Art. 26. - Abrogat.@ 
   __________ 
   @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 29 di n O.U.G. nr. 50/2004. 
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   ANEX Ă@ 
 
   LISTA 
cuprinzând actele normative care se modific ă corespunz ător prevederilor 
prezentei ordonan țe 
   __________ 
   @Anexa a fost abrogat ă prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 50/2004. 


