
 
 
 
  
 

 
 

C O M U N I C A T 
Nr. 1 din 22 martie 2018 

 
Prin dispozițiile O.M.A.I. nr.12/2017 pentru completarea Ordinului ministrului 
administraţiei şi internelor nr.176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi 
stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr.88 din 31.01.2017, partea I, ziua de 24 
martie a fost stabilită ca fiind Ziua aniversară a Evidenței Persoanelor. 

Pentru sărbătorirea zilei de referinţă, în data de 22.03.2018, la sediul Direcţiei 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, s-a organizat acţiunea 
destinată evenimentului, la care au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Interne, ai principalelor structuri din cadrul M.A.I., precum și ai instituțiilor 
din administrația publică centrală cu care D.E.P.A.B.D. colaborează, în îndeplinirea 
atribuţiilor cu care este învestită, potrivit competenţelor. 

De asemenea, au fost invitați polițiști cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu 
M.A.I., dar care au contribuit în mod decisiv la reforma sistemului de evidență a 
persoanelor din România. 

În cadrul evenimentului,  au fost rostite alocuțiuni prin care au fost evocate aspecte 
importante din istoria evidenței persoanelor și au fost prezentate proiectele de viitor ale 
instituției. De asemenea, au fost înmânate diplome de onoare și plachete aniversare 
invitaților.  

Primul act normativ în materia evidenței cetăţenilor români şi eliberarea unor documente 
de identitate a fost adoptat în anul 1915, respectiv Legea nr.812/19.03.1915 pentru 
controlul străinilor, controlul unora din stabilimentele publice şi pentru înfiinţarea unui 
birou al populaţiunii, publicată în Monitorul Oficial din data de 20.03.1915. 

De interes este şi faptul că, în data de 24.03.1921, în baza Decretului Regal 
nr.947/19.03.1921, a fost înfiinţat primul birou al populaţiei. 

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor și al I.P.A. 
Secția Română, Regiunea 10 București. 
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