
Lege nr. 252 din 19/07/2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de

identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta
a persoanelor

Publicat in Monitorul Oficial nr. 506 din 27/07/2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 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,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate

impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din
statul respectiv."

2. La articolul 18, litera h) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
"h) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea;".
3. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin.

(1) si (2) se primeste si se solutioneaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui
raza administrativ-teritoriala functioneaza institutiile respective."

4. La articolul 27, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre

documentele prevazute la lit. a);".
5. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Nulitatea mentiunii poate fi constatata de instanta de judecata, din oficiu ori ca urmare a sesizarii

Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
ori a persoanelor interesate."

6. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu urmatorul cuprins:
"Art. 471. - Procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate aflate in termen de valabilitate se

stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative."
Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice

comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1
septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, dupa litera e) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) solutioneaza cererile depuse de cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate anterior anului

1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi
in evidente;".

2. La articolul 14, dupa litera i) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) participa la activitatile de initiere, formare si perfectionare profesionala a personalului serviciilor publice

comunitare de evidenta a persoanelor."
3. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a

persoanelor, care functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica, se asigura din venituri proprii si
subventii de la bugetele locale."

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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