
Lege nr. 290 din 24/10/2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005

privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale
cetatenilor români

Publicat in Monitorul Oficial nr. 959 din 28/10/2005

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641
din 20 iulie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Sistemul national informatic de evidenta a populatiei, denumit in continuare S.N.I.E.P., este administrat

de catre Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor, denumit in continuare C.N.A.B.D.E.P., si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate
cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta documentelor de
stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu
statul."

2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de

urgenta, cetateanului roman si care face dovada identitatii, a domiciliului si, dupa caz, a resedintei titularului
acestuia. Acest document se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si
cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

(3) Buletinele de identitate, eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate."
3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Dovada identitatii si a cetateniei romane in cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de

identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al
parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum si cu unul
dintre documentele prevazute la art. 27."

4. La articolul 13, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz,

de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.

(5) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt
document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Pentru persoana care nu detine
astfel de documente ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele
prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei."

5. La articolul 13, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite,

precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea
specifica, actele de identitate se elibereaza si de catre Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, de
catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti."

6. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului

public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, dupa caz, documentele
mentionate la art. 13 alin. (3) si (4)."

7. La articolul 17, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate si

sa il depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in termen de 24 de ore, cu
proces-verbal din care sa rezulte imprejurarile si motivul retinerii."

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il

depuna ori sa il trimita, in 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public
comunitar de evidenta a persoanelor."

9. La articolul 25, alineatul (1) se abroga.
10. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala.
(2) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la

reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este incredintat in plasament.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul persoanei fizice puse sub interdictie."



11. La articolul 27, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia

figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural."
12. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului

public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a
functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei."

13. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - Resedinta este adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de

domiciliu."
14. La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Resedinta se inscrie in actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15

zile la adresa la care are locuinta secundara."
15. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o

va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu unul dintre documentele prevazute la art. 27."
16. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mentiunii comunica serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor situatia intervenita."
17. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile,

cu exceptia situatiilor prevazute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public
comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul."

18. La articolul 37, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul

acesteia, de catre proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; in cazul asociatiei de proprietari,
responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei."

19. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 si art. 37 alin. (4), cu amenda de la 25 lei

(RON) la 50 lei (RON);
b) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) si (3), art. 38 si 39, cu amenda de

la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);
c) nerespectarea dispozitiilor art. 24 si 35, cu amenda de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON)."
20. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - Forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de

imobil se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea Inspectoratului National pentru
Evidenta Persoanelor si a C.N.A.B.D.E.P., si se aproba prin hotarare a Guvernului."

Art. II. - In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si
actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si in toate actele normative in vigoare la data intrarii in vigoare
a legii de aprobare a acestei ordonante de urgenta, sintagmele "Registrul permanent de evidenta a populatiei"
(R.P.E.P.), "dovada domiciliului" si "dovada resedintei" se inlocuiesc cu sintagmele "Registrul national de evidenta
a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" si "dovada adresei de resedinta".

Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta
lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2)
din Constitutia Romaniei, republicata.
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