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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea artll alin.(3) din OUG 

nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale
cetdtenilor romdni

9

(L91/2022)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administratie publica prin adresa nr. L91/2022 
din data de 21.02.2022, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea artll 
alin.(3) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate 
ale cetdtenilor romdni, initiata de: Gabriel Andronache - deputat PNL

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art. 11 alin.(3) din 
Ordonanta de urgenta nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, re§edinta si actele de 
identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile ^i completarile ulterioare, in 
sensul exceptarii de la obligatia de plata a taxelor pentru verificarea unor date cu caracter 
personal din R.N.E.P. a institutiilor bancare aflate sub controlul Bancii Nationale a Romaniei §i 
a persoanelor care desfa^oara profesii liberale in domeniul juridic carora li s-a conferit prin 
lege exercitiul autoritatii publice.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a dat un aviz negativ cu 
observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative §i a dat un aviz
negativ.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art63 
din Regulamentul Senatului, republican din partea Ministerului Afacerilor Interne: domnul 
Chester principal - Catalin Giulescu.

In ^edinta din 29 Martie 2022, membrii Comisiei pentru administratie publica au 
analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de respingere.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 9 senator!, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi.

Comisia pentru administratie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere ^i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art76 alin.(2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata, ji ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, ^ 

senator ^ASZAKKm

Secretar,
senator POPA Maricel'solt

intocmit: consider Apetri Andreea
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