GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor
legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români,
precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European rezidenţi în România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European rezidenţi în România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 582 din 05 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Hotărâre privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă, ale
autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil.”
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 - Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români sunt cartea de identitate,
cartea electronică de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.”
3. La articolul 2, alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Cartea de identitate emisă potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români,
precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European rezidenţi în România conţine următoarele date în format
tipărit:”
4. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Forma şi conţinutul cărţii de identitate prevăzută la alin. (1) sunt cele stabilite în
modelul prezentat în anexa nr. 1.”
5. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul
cuprins:
„Art. 21 - (1) Cartea de identitate emisă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2012, conţine datele în format tipărit sau în format inscripţionat prin
tehnologie laser, stabilite la art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr.97/2005 privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, cu aplicarea, după caz, a art. 17 alin. (3) din același
act normativ.
(2) Forma şi conţinutul cărţii de identitate prevăzută la alin. (1) sunt cele stabilite în modelul
prezentat în anexa nr. 11.
Art. 22 - (1) Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi conţine datele în format
tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, stabilite la art.
17 alin. (2) şi (5) din Ordonanța de urgență nr.97/2005, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu aplicarea, corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (6) şi, după
caz, a art. 17 alin. (3) din același act normativ.
(2) Forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate prevăzută la alin. (1) sunt cele
stabilite în modelul prezentat în anexa nr. 12.”
6. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3 – (1) Cartea de identitate provizorie emisă potrivit dispoziţiilor aplicabile până la
data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 este un document
cu denumirile rubricilor pretipărite, completate manual, cu majuscule, de personalul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.”
7. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31 - Cartea de identitate provizorie emisă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2012 are forma şi conţinutul stabilite în modelul prezentat în anexa nr.
21.”
8. La alineatul (1) al articolului 4, partea introductivă se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 4 - (1) Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului se înscriu în cărţile de
identitate prevăzute la art. 2, cărţile de identitate provizorii prevăzute la art. 3 şi buletinele
de identitate prin aplicarea unei etichete autocolante care se aplică pe versoul acesteia şi
care cuprinde următoarele elemente:”
9. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
„Art. 41 - (1) Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului cărţii de identitate
prevăzută la art. 21, al cărţii electronice de identitate prevăzută la art. 22 sau al cărţii de
identitate provizorii prevăzută la art. 31 se înscriu pe un document, denumit dovada de
reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de
identitate provizorie.
(2) Forma şi conţinutul dovezii de reşedinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în
anexa nr. 31.”
10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7 - Anexele nr. 1, 11, 12, 2, 21, 3, 31, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. II. - Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4 Evidenţa persoanelor se realizează, la nivel central de către D.E.P.A.B.D., iar la
nivel judeţean şi local de către serviciile publice comunitare judeţene/locale de evidenţă a
persoanelor, pentru cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în raza proprie de
competenţă teritorială.”
2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5 - (1) Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii
publice comunitare de profil, activitatea de evidenţă şi de eliberare a actelor de identitate
este asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate aceste localităţi.
(2) În situaţia în care, din motive tehnice, se impune suspendarea / întreruperea activităţii
de evidenţă a persoanelor a unui serviciu public comunitar local de profil, cetăţenii din
localităţile arondate acestuia sunt deserviţi de către cel mai apropiat serviciu public
comunitar local de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului ori de către serviciul public
comunitar judeţean.”
3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6 - Din punct de vedere structural, activitatea de evidenţă a persoanelor este
organizată astfel:
a) D.E.P.A.B.D. gestionează evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în
România, în cadrul R.N.E.P., asigurând organizarea, coordonarea şi controlul metodologic
al activităţii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, judeţene, locale, al
municipiului Bucureşti, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii;
b) serviciile publice comunitare judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
persoanelor, gestionează, evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile
administrativ-teritoriale respective, în cadrul componentei judeţene a R.N.E.P., asigurând
organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
c) serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, organizate la nivelul
municipiilor, al sectoarelor municipiului Bucureşti, al unor oraşe şi al unor comune,
gestionează evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza lor de
competenţă, în cadrul componentei locale a R.N.E.P.”
4. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
„(2^1) Componenta informatizată a R.N.E.P. este organizată pe un singur nivel – central.”
5. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 7 se abrogă.
6. Alineatul (5) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Componenta informatizată a R.N.E.P. este constituită din ansamblul datelor personale
ale tuturor cetăţenilor români cu domiciliul şi reşedinţa în România sau cu domiciliul în
străinătate, precum şi fotografiile cetăţenilor români cărora li s-au eliberat acte de
identitate.”
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - (1) Componenta informatizată a R.N.E.P. cuprinde, în ordine cronologică,
începând de la momentul înregistrării naşterii, următoarele date referitoare la persoana
fizică şi modificările acestora:
a) datele personale principale: numele şi prenumele, sexul, data naşterii, localitatea de
naştere, prenumele părinţilor, codul numeric personal, soţ/soţie şi copii în întreţinere,
statutul civil;
b) datele personale generale: studiile, ocupaţia;
c) datele despre domiciliu şi reşedinţă: judeţul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul,
scara, etajul, apartamentul, data stabilirii domiciliului şi perioada de valabilitate a reşedinţei;
d) datele privind actele de identitate eliberate persoanelor de către D.E.P.A.B.D. şi serviciile
publice comunitare de evidenţă a persoanelor: seria, numărul, instituţia emitentă, data
eliberării, termenul de valabilitate;
e) datele privind statutul civil, certificatele de naştere, certificatele de căsătorie,
certificatele/sentinţele judecătoreşti de divorţ, referitoare la: tipul documentului, seria,
numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, anul, localitatea
şi judeţul înregistrării, precum şi date din alte documente;
f) fotografia color a persoanei posesoare a cărţii de identitate, a cărţii electronice de
identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a buletinului de identitate în care s-a înscris
menţiunea privind stabilirea reşedinţei.
g) datele privind decesul;
h) datele referitoare la dobândirea / redobândirea / pierderea cetăţeniei române;
i) datele privind stabilirea domiciliului în străinătate.
(2) Datele curente privind persoana fizică, prevăzute la alin. (1), sunt date active, iar cele
anterioare sunt date de istoric.
(3) Informaţiile cuprinse în componenta informatizată a R.N.E.P. sunt înscrise cu
caracterele alfabetului latin, cu diacritice, iar numele şi prenumele compuse din două sau
mai multe cuvinte sunt despărţite prin cratimă.”
8. La articolul 9, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) evidenţa centrală informatizată a cetăţenilor români, constituită începând cu data de 1
ianuarie 1980, pentru municipiul Bucureşti şi cu 1 iunie 1992 pentru celelalte localităţi,
administrată de D.E.P.A.B.D. şi actualizată de către serviciile publice comunitare de
evidenţă a persoanelor;
c) evidenţa operativă informatizată, privind persoanele date în urmărire, pe cele împotriva
cărora s-a dispus măsura interzicerii exercitării drepturilor electorale, a interzicerii prezenţei
sau părăsirii localităţii, precum şi măsura punerii sub interdicţie;”
9. La articolul 9, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„e) evidenţa schimbărilor de nume pe cale administrativă, pe bază de dosare şi registru opis,
din 1991 până la preluarea activităţii de către serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor;
f) evidenţa certificatelor de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei romane, eliberate
cetăţenilor români cu domiciliul în România sau în străinătate;”
10.
La articolul 9, literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„h) evidenţa certificatelor eliberate de autorităţile străine şi transcrise în registrele de stare
civilă române, pe bază de fişe până la preluarea activităţii de către serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor;

i) evidenţa verificărilor efectuate în străinătate, la solicitarea instanţelor, în dosarele având
ca obiect înregistrarea tardivă a naşterii;”
11.
La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) evidenţa judeţeană sau a municipiului Bucureşti informatizată, constituită la datele
prevăzute la art. 9 lit. b), administrată de structurile teritoriale ale D.E.P.A.B.D. şi
actualizată de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;”
12.

La articolul 11, litera b) se abrogă.

13.

Alineatul (2) al articolului 14 se abrogă.

14.
Alineatele (4) şi (5) ale articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Generarea, atribuirea, înscrierea, gestionarea şi administrarea C.N.P., se realizează în
condiţiile stabilite de Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare
civilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.
(5) Verificarea operaţiunilor de atribuire şi de înscriere a codului numeric personal revine
D.E.P.A.B.D. şi serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.”
15.

La articolul 15, litera b) se abrogă.

16.
Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16 - În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor comunică noul C.N.P., cu adresă scrisă, structurii de
stare civilă care a înregistrat naşterea, în vederea înscrierii acestuia în actul de naştere.”
17.
La articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) comunicărilor şi documentelor transmise serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor şi D.E.P.A.B.D. de unele structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, organele judiciare, instanţele
judecătoreşti, notarii publici, de celelalte servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor, precum şi de ofiţerii de stare civilă pentru actualizarea R.N.E.P., în condiţiile
prezentelor norme metodologice.”
18.
La articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) naşterea pentru născuţii vii, modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă şi
statutul civil ale persoanei fizice, decesul şi naşterea/căsătoria/decesul transcrise/înscrise în
registrele de stare civilă;”
19.
La articolul 18, literele d) şi e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii;
e) interzicerea exercitării drepturilor electorale;”
20.
La articolul 18, după litera e) se introduc două noi litere, lit. e^1) şi e^2), cu
următorul cuprins:
„e^1) darea în urmărire;
e^2) punerea sub interdicţie;”

21.

La articolul 18, literele f), g) şi h) se abrogă.

22.
Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19 - (1) Personalul cu atribuţii de stare civilă trimite comunicările nominale de
naştere, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată
localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat naşterea,
pentru născuţii vii şi persoanele înregistrate tardiv, cetăţeni români, precum şi extrase de pe
actele de naştere transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.
(2) Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor înregistrează datele născuţilor vii şi persoanelor
înregistrate tardiv, cetăţeni români, precum şi ale persoanelor cărora li s-au transcris/înscris
actele de naştere, în R.N.E.P., după ce efectuează verificări în evidenţe pentru a stabili dacă
datele au fost înregistrate anterior în R.N.E.P..”
23.

Articolul 20 – 22 se abrogă.

24.
Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23 - În situaţia înregistrării naşterii la misiunile diplomatice ale României, Serviciul
public comunitar de evidenţă a persoanelor al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti,
actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P. ”
25.
Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24 - (1) Pentru copiii care au decedat în cadrul termenului legal de declarare şi
înregistrare a naşterii, personalul cu atribuţii de stare civilă trimite serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (1),
comunicarea de naştere, pe care se înscrie menţiunea de deces.
(2) Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor înregistrează în R.N.E.P. atât datele referitoare la
naştere, cât şi cele referitoare la deces.”
26. La articolul 25, partea introductivă și literele g) şi h) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 25 Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor preiau, în R.N.E.P.
următoarele date din comunicările/extrasele de pe actele de naştere:”
...
g) localitatea şi judeţul unde a fost înregistrată naşterea, în cazul naşterii în România, iar în
cazul naşterii în străinătate, ţara şi denumirea localităţii;
h) domiciliul născutului viu/persoanei înregistrate tardiv/persoanei căreia i s-a transcris
/înscris actul de naştere;”
27. Alineatul (1) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26 – (1) Personalul cu atribuţii de stare civilă trimite comunicări nominale de
modificări privind datele de stare civilă, extrase de pe actele de căsătorie transcrise/înscrise
şi copii de pe certificatele de divorţ, serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare
civilă care a înregistrat modificarea, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în
R.N.E.P..”

28.
La articolul 26 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani, fac obiectul comunicării următoarele
modificări intervenite cu privire la datele de stare civilă: ”
29.
După alineatul (2) al articolului 26, se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
„(3) În situaţia înregistrării modificărilor privind datele de stare civilă la misiunile
diplomatice ale României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al
Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P..”
30.
La articolul 27, partea introductivă și literele a) și c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 27 - La primirea documentelor prevăzute la art. 26 alin. (1), personalul cu atribuţii pe
linia evidenţei persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor actualizează R.N.E.P., cu informaţiile referitoare la modificările intervenite cu
privire la datele de stare civilă şi la statutul civil, respectiv:
a) tipul documentului;
...
c) numărul, data şi motivul emiterii documentului;”
31.

La articolul 27, litera f) se abrogă.

32.

Articolul 29 se abrogă.

33.
Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30 - Personalul cu atribuţii de stare civilă care a înregistrat decesul trimite serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea la nivelul
căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat decesul, următoarele categorii
de documente:
a) comunicări de modificări, pentru minorii sub 14 ani;
b) colţurile cărţilor de identitate, cărţilor electronice de identitate şi buletinelor de identitate
ori cărţile de identitate provizorii ale persoanelor decedate, anulate în condiţiile art. 80 sau,
după caz, declaraţiile din care rezultă motivul neprezentării actului de identitate şi extrasele
de pe actele de deces transcrise/înscrise, reconstituite ori cele întocmite ulterior ca urmare a
stabilirii identităţii persoanelor din categoria cadavrelor cu identitate necunoscută ori ca
urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte.”
34.
Alineatul (1) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31 - (1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 30, personalul cu atribuţii pe
linia evidenţei persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare la numărul actului de deces,
data şi locul decesului, data şi locul înregistrării decesului, seria, numărul, data şi emitentul
certificatului de deces.”
35.
Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 32 - (1) În situaţia decesului survenit în străinătate şi înregistrat/înscris la misiunea
diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, Serviciul public comunitar de

evidenţă a persoanelor al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează în mod
corespunzător R.N.E.P..
(2) În cazul decesului survenit în străinătate şi înregistrat la autorităţile competente din
statul respectiv, care nu a fost transcris/înscris în registrele de stare civilă române,
D.E.P.A.B.D. întocmeşte comunicare către serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor pe raza căruia persoana decedată a avut ultimul domiciliu, la nivelul căruia
personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor actualizează R.N.E.P. cu informaţiile
referitoare la numărul şi data actului de deces, denumirea statului şi a localităţii în care a
fost înregistrat decesul.”
36.
Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 33 - (1) Datele persoanelor decedate se comunică, lunar, în sistem electronic, Serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă din cadrul structurilor subordonate
Inspectoratului General al Poliţiei Române, de către structurile judeţene de administrare a
bazelor de date privind evidenţa persoanelor, subordonate D.E.P.A.B.D., pe raza cărora
persoana a avut ultimul domiciliu.
(2) Colţurile actelor de identitate ale persoanelor decedate se distrug, în condiţiile
prevăzute la art. 82, după actualizarea R.N.E.P..”
37.
Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34 - (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei
transmite la D.E.P.A.B.D. documentele privind pierderea cetăţeniei române, prevăzute de
Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, , în vederea actualizării R.N.E.P. cu
informaţiile corespunzătoare.
(2) În condiţiile în care persoana în cauză nu figurează înregistrată în evidenţe,
D.E.P.A.B.D. solicită, pe bază de adresă, serviciilor publice comunitare judeţene de
evidenţă a persoanelor, culegerea datelor în R.N.E.P..
(3) În termen de 3 zile de la primirea solicitării, serviciile publice comunitare judeţene de
evidenţă a persoanelor confirmă culegerea datelor în R.N.E.P., iar ulterior, D.E.P.A.B.D.
actualizează informaţiile privind pierderea cetăţeniei române.”
38.

Articolul 35 și 36 se abrogă.

39.
Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37 - (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
întocmesc comunicări privind cetăţenii români cărora li s-a eliberat paşaport cu menţionarea
statului de domiciliu, pe care le transmit serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a
persoanelor care funcţionează la nivelul aceluiaşi judeţ cu structura emitentă a paşaportului.
(2) În cazul persoanelor cu vârsta de peste 14 ani, comunicările vor fi însoţite de colţurile
cărţilor de identitate, cărţilor electronice de identitate şi buletinelor de identitate ori cărţile
de identitate provizorii anulate conform prevederilor art. 82, în situaţia eliberării
paşaportului de către serviciile de profil din ţară.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2) cărora paşaportul le-a fost eliberat de către
misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, colţurile cărţilor de
identitate, cărţilor electronice de identitate şi buletinelor de identitate ori cărţile de identitate
provizorii sunt transmise, după anulare, la D.E.P.A.B.D., prin intermediul Departamentului
Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) În lipsa actului de identitate, comunicarea va fi însoţită de declaraţia celui în cauză
privind motivul pentru care nu poate prezenta documentul, dată în faţa lucrătorului care
eliberează paşaportul.
(5) În situaţia în care paşaportul este eliberat pe un nou nume, ca urmare a schimbărilor
intervenite asupra datelor de stare civilă, la comunicare se ataşează copii ale documentelor
din care rezultă schimbările survenite.”
40.
Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 38 - Colţurile actelor de identitate anulate ca urmare a eliberării paşaportului cu
menţionarea statului de domiciliu, sunt distruse conform prezentelor norme metodologice,
de către D.E.P.A.B.D. şi serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.”
41.
Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 39 - În baza comunicărilor primite, serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă
a persoanelor actualizează R.N.E.P. cu următoarele informaţii:
a) noile date de stare civilă şi informaţiile din documentele care au stat la baza schimbărilor
intervenite;
b) numărul şi data comunicării, denumirea instituţiei care a comunicat eliberarea
paşaportului în care s-a înscris domiciliul în străinătate;
c) numărul şi data înregistrării comunicării privind eliberarea paşaportului în care s-a înscris
domiciliul în străinătate la S.P.C.J.E.P.;
d) data de la care persoana şi-a stabilit domiciliul în străinătate;
e) statul în care persoana şi-a stabilit domiciliul.”
42.
După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul
cuprins:
„Art. 39^1 - În măsura asigurării condiţiilor tehnice necesare, datele privind cetăţenii cărora
li s-au eliberat paşapoarte cu menţionarea statului de domiciliu vor fi preluate în sistem
electronic din Registrul Naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, în condiţiile legii.”
43.
Articolul 40 se modifică şi va avea următoul cuprins:
„Art. 40 - (1) Instanţele judecătoreşti şi organele judiciare transmit, către D.E.P.A.B.D.,
copia de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus interzicerea prezenţei sau părăsirii
localităţii, interzicerea drepturilor electorale, punerea sub interdicţie, revocarea, întreruperea
ori suspendarea acestor măsuri în vederea actualizării evidenţei operative informatizate a
R.N.E.P. şi către unitatea de poliţie competentă.
(2) Personalul D.E.P.A.B.D. efectuează, în evidenţa operativă informatizată a R.N.E.P.,
menţiunile corespunzătoare interzicerii prezenţei sau părăsirii localităţii, interzicerii
drepturilor electorale, punerii sub interdicţie, dării în urmărire, precum şi revocării,
întreruperii ori suspendării acestor măsuri.”
44.

Articolul 41 se abrogă.

45.

Articolul 43 se abrogă.

46.
La articolul 44 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 44 - (1) Actul de identitate se eliberează, în condiţiile legii, de către serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinţă al persoanei

fizice, în baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusă personal sau prin
reprezentant legal, şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada:”
47.
Alineatele (2) şi (3) ale articolului 44 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În toate cazurile de eliberare a unei noi cărţi de identitate, solicitanţii trebuie să predea
cartea de alegător; persoanele care au pierdut sau cărora li s-a furat cartea de alegător
menţionează acest fapt pe cererea pentru eliberarea cărţii de identitate la rubrica „Alte
menţiuni”.
(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate constituie un formular-tip ce conţine
datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru
constituirea şi actualizarea R.N.E.P., care se tipăreşte de către lucrătorul serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor şi se semnează de solicitant sau, după caz, de
reprezentantul legal al acestuia, în cazul persoanelor majore, şi de către solicitant şi
reprezentantul legal, pentru minori.”
48.
La articolul 45, alineatele (1), (3) și (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45 - (1) În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în
străinătate, poate solicita eliberarea actului de identitate astfel:
a) la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de
procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României
din statul respectiv, cu excepţia cazului în care se solicită eliberarea unei cărţi electronice de
identitate cu imaginile impresiunilor papilare, în format digital;
b) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în cazul în
care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cazului în care se solicită
eliberarea unei cărţi de identitate provizorie.”
...
(3) În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru
care aceasta a fost dată, respectiv eliberarea actului de identitate, precum şi
motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) preluarea imaginii necesare în procesul de
producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează de către personalul misiunilor
diplomatice sau oficiilor consulare ale României din străinătate.”
49.
După alineatul (5) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
următorul cuprins:
„(6) Pentru solicitarea unui act de identitate în condiţiile alin. (1) lit. b), cetăţeanul român
trebuie să facă dovada motivului obiectiv pentru care nu se poate deplasa la serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, respectiv cu un
document din care să rezulte că se află la studii, urmează un tratament care nu permite
întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară.”
50.
Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46 În situaţia în care reprezentantul legal ori persoana împuternicită solicită, în
numele unei persoane fizice, ridicarea actului de identitate, aceasta prezintă documentele cu
care face dovada identităţii şi a calităţii care îl îndreptăţeşte la această cerere.”
51.
La articolului 47 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

„a) pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor care fac obiectul unor măsuri de
ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: minori orfani, abandonaţi
şi persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoanele cu
handicap, ori care beneficiază de prestaţie socială;
b) pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate sau care execută o
pedeapsă privativă de libertate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de condamnare şi care
nu dispun de mijloace financiare.”
52.
La articolul 47 alineatul (2), literele b) – d) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„b) documentul care atestă handicapul de gradul I sau II;
c) adeverinţa sau adresa scrisă a serviciului specializat din cadrul primăriei, prin care se
confirmă că persoana în cauză beneficiază de prestaţie socială;
d) solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate, respectiv a
penitenciarului, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.”
53.
Alineatul (3) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor
dezastre sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de
identitate, în baza comunicării primăriei locului de domiciliu.”
54.
Alineatul (1) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48 - (1) Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi
preschimbate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a
schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităţilor administrativteritoriale, ce se suportă de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile
prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în evidenţele
financiar-contabile ale primăriei localităţii pentru care s-a aprobat modificarea.”
55.
După articolul 48 se introduce un nou articol, art. 48^1, cu următorul cuprins:
„Art. 48^1 - Cheltuielile de producere şi de eliberare a actelor de identitate prevăzute la art.
47 şi art. 48 constau în contravaloarea actului de identitate şi a taxei de timbru fiscal.”
56.
Titlul Secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 2-a
Activităţi care se desfăşoară pentru eliberarea actelor de identitate”
57.
Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 49 - (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor asigură, prin
personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor, primirea cererilor pentru eliberarea
actelor de identitate, efectuarea operaţiunilor necesare preluării datelor solicitanţilor şi
actualizării R.N.E.P. potrivit celor înscrise în documentele prezentate şi transmiterea, prin
sistemul de comunicaţii, a solicitărilor de producţie a cărţilor de identitate/cărţilor
electronice de identitate.
(2) Pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate, efectuarea operaţiunilor necesare
preluării datelor biometrice ale solicitanţilor se asigură de către Direcţia Generală de
Paşapoarte, prin serviciile publice comunitare pentru evidența și eliberarea pașapoartelor
simple.

(3) Solicitarea de producţie se transmite, prin sistemul de comunicaţii, structurii judeţene de
administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, care înaintează D.E.P.A.B.D.
solicitările primite la nivel judeţean.
(4) În vederea personalizării cărţilor de identitate/cărţilor electronice de identitate,
D.E.P.A.B.D. transmite, centralizat, prin sistemul de comunicaţii, solicitările de producţie
Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul D.G.P.
(5) Cărţile de identitate şi cărţile electronice de identitate personalizate, precum şi cărţile de
alegător se transmit la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care a formulat
solicitarea de producţie.”
58.
Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 50 - (1) În vederea eliberării cărţii de identitate şi a cărţii electronice de identitate,
personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:
a) verifică datele de identificare ale solicitantului în R.N.E.P., în funcţie de datele precizate
şi documentele prezentate de acesta;
b) identifică persoana prin compararea fizionomiei solicitantului cu fotografia din actul de
identitate pe care îl deţine şi, după caz, cu imaginea din R.N.E.P.; dacă solicitantul a pierdut,
i-a fost furat, are actul de identitate distrus ori deteriorat şi în R.N.E.P. nu se regăseşte
imaginea acestuia, identificarea se realizează prin comparare cu un alt document emis de
instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, respectiv paşaport, permis de
conducere sau legitimaţie de serviciu pe care acesta trebuie să-l prezinte.
c) în lipsa unuia dintre documentele prevăzute la lit. b), sau în cazul în care, deşi acestea
sunt prezentate, există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului, definitivarea
identificării se realizează, ulterior, prin efectuarea de verificări, în teren, de către lucrătorii
de poliţie;
d) verifică documentele prezentate de solicitant pentru a stabili dacă sunt îndeplinite
condiţiile legale;
e) confruntă datele din R.N.E..P. cu cele înscrise în documentele prezentate;
f) preia fotografia color a solicitantului şi semnătura olografă a solicitantului;
g) tipăreşte cererea de emitere a cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate, ce conţine
datele de identificare din R.N.E.P. şi imaginea facială a cetăţeanului şi o prezintă acestuia
pentru verificarea datelor înscrise, completarea cu eventuale noi date şi semnarea cererii; în
cazul în care au intervenit modificări cu privire la datele şi domiciliul solicitantului, acesta
le menţionează pe cerere;
h) scanează cererea şi documentele prezentate, în vederea constituirii mapei electronice şi
restituie documentele solicitantului;
i) prezintă şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei
desemnate de acesta cererea, pentru avizare, înainte de actualizarea datelor în R.N.E.P.;
j) efectuează, în R.N.E.P., modificările, corecţiile şi actualizările care se impun, potrivit
datelor din documentele prezentate;
k) validează şi transmite prin sistemul de comunicaţii solicitările de producţie către structura
judeţeană de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, în condiţiile
prevăzute la art. 49 alin. (3), în vederea verificării şi validării acestora;
l) primeşte cărţile de identitate / cărţile electronice de identitate şi pe cele de alegător
produse în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (4);
m)
completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul cărţii de identitate
sau, după caz, a cărţii electronice de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate
şi numărul cărţii de alegător;

n) eliberează cartea de identitate / cartea electronică de identitate solicitantului,
reprezentantului legal sau persoanei împuternicite de solicitant, care semnează de primire pe
Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
o) efectuează, în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării cărţii de identitate /cărţii
electronice de identitate.
(2) În vederea eliberării cărţii de identitate provizorii, personalul cu atribuţii pe linia
evidenţei persoanelor desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), i), k), l) şi o) –
p), precum şi activitatea de personalizare în sistem informatic la rubricile corespunzătoare şi
plastifiere a cărţii de identitate provizorii.
(3) Personalul care efectuează activităţile de primire a cererii şi a documentelor, de preluare
a fotografiei color şi a semnăturii olografe, de verificare în evidenţe, de certificare a
identităţii, de actualizare a R.N.E.P. şi de eliberare a actului de identitate completează
cererea pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.”
59.
Alineatul (1) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 51 - (1) La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor participă, în colaborare cu autoritaţile administraţiei
publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a fotografiei color şi a semnăturii
olografe, folosind echipamentele foto digitale şi pad-urile pentru semnătura olografă din
dotare, şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate şi înscrierii
menţiunii privind stabilirea reşedinţei, pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:”
60.
La articolul 51 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Înmânarea actelor de identitate persoanelor prevăzute la alin. (1) se face după cum
urmează:”
61.
La articolul 51 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) de către poliţişti, în cazul persoanelor care domiciliază în mediul rural, pe bază de
condică, menţionându-se pe cerere, la rubrica prevăzută pentru semnatura titularului,
"Ridicat condică".”
62.
Alineatul (3) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Activitatea prevăzută la alin. (2) lit. b) se realizează astfel:
a) personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor predă actul de identitate
poliţistului din mediul rural, pe bază de condică, şi înscrie pe cerere, la rubrica prevăzută
pentru semnatura titularului, menţiunea "Ridicat condică";
b) poliţistul din mediul rural înmânează actul de identitate cetăţeanului, care semnează în
rubrica destinată din condică, pentru primirea acestuia; condica se completează în mod
corespunzător de poliţist.”
63.
După alineatul (3) al articolului 51 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Actul de identitate poate fi înmânat unei terţe persoane ori prin intermediul poliţiştilor
din mediul rural, în condiţiile prevăzute la alin. (3), şi în cazul în care cetăţeanul a depus
cererea, personal, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dacă acesta a
solicitat pe cerere, la rubrica „Alte menţiuni” înmânarea actului de identitate în acest mod.
În această situaţie, solicitantul actului de identitate menţionează pe cerere numele,

prenumele şi codul numeric personal al persoanei desemnată ori faptul că doreşte înmânarea
prin poliţistul din mediul rural.”
64.

Articolul 52 se abrogă.

Titlul Secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 3-a
Eliberarea primei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate”
65.

66.
Alineatul (1) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 53 - (1) La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau,
după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, are obligaţia sa solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea
cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:
a) certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original;
b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original;
c) documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original;
d) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul de divorţ ori hotărârea
judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;
e) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate;
f) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de
timbru.”
67.
După alineatul (4) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
„(5) În cazul minorului aflat în situaţia prevăzută la alin. (3), dacă declaraţia de
consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele căruia i-a fost încredinţat prin
hotărâre judecătorească nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de
serviciul specializat privind protecţia copilului din cadrul primăriei, prin care se certifică
faptul că părintele în cauză nu a fost identificat iar minorul locuieşte statornic la celălalt
părinte.”
68.
După alineatul (1) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1),
cu următorul cuprins:
„(1^1) Pentru minorii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) faţă de care s-a instituit o
măsură legală de încredinţare centrului de ocrotire şi protecţie socială în care se află, adresa
centrului respectiv se înscrie în actul de identitate al minorului ca adresă de domiciliu.”
69.
Alineatul (2) al articolului 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În vederea eliberării actelor de identitate minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani
se află în situaţia prevăzută la alin. (1), dar fără a se fi instituit o măsură legală de
încredinţare centrului respectiv, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor colaborează cu administraţia instituţiilor de ocrotire şi protecţie socială,
efectuează verificări în R.N.E.P. şi trimite invitaţii părinţilor minorului la adresa de
domiciliu sau de reşedinţă la care aceştia sunt înscrişi în R.N.E.P.”
70.

Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55 - (1) În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după
împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare următoarele documente:
a) certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original;
b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că
identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu
imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original.
d) chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate;
e) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de
timbru.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se dă în prezenţa personalului serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de
identitate, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 Cod Penal.”
71.
Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 56 - În vederea eliberării primului act de identitate, persoanele care au
dobândit/redobândit cetăţenia română depun, la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor pe raza căruia locuiesc, următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României în străinătate, original şi copie; în cazul minorilor care au
împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea
cetăţeniei de către unul dintre părinţi, se prezintă certificatul de naştere românesc însoţit de
certificatul constatator de dobândire a cetăţeniei române de către unul dintre părinţi;
b) documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrări;
c) certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum
şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română
împreună cu părinţii, original; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se
solicită transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României;
d) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
e) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv:
paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate;
g) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de
timbru.”
72.
Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 57 - (1) La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda documentul
care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul
General pentru Imigrări pentru a fi remis acestei structuri, împreună cu una dintre copiile
certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României în străinătate.
(2) În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de
şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, i
se solicită o declaraţie, privind condiţiile în care a pierdut ori i-a fost furat documentul, care
se transmite structurii emitente.”

73.
Titlul Secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 4-a
Eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate în cazurile prevăzute la
art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare”
74.
Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 58 - (1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titularul sau
reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa, eliberarea unei noi cărţi de
identitate/cărţi electronice de identitate, prezentând următoarele documente:
a) actul de identitate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) certificatul de naştere, original;
c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor,
original;
d) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificat de divorţ, după caz, original;
e) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,
după caz, original;
f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original;
g) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care
se face dovada adresei de reşedinţă, original;
h) chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate;
i) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de
timbru.
(2) În situaţia în care nu au intervenit modificări cu privire la datele de stare civilă - numele,
prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii - de la data eliberării cărţii de
identitate/cărţii electronice de identitate deţinută, solicitantul unei noi cărţi de identitate/cărţi
electronice de identitate prezintă numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi g) – i).”
75.
Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59 - Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate de
identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor,
a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă
documentele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi g) – i), precum şi certificatul de căsătorie,
hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, certificatul de divorţ sau actul
administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, după caz.”
76.
Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 60 - (1) Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate
numai ca urmare a schimbării adresei de domiciliu, solicitantul prezintă documentele
prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi g) – i).
(2) Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu în conformitate cu prevederile art. 28
alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consimţământul găzduitorului, se consemnează pe cererea pentru eliberarea
actului de identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor.

(3) În situaţia în care găzduitorul sau reprezentantul său legal, nu se poate prezenta la
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi
consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din
străinătate ori în prezenţa poliţistului din mediul urban sau rural; declaraţia poate să fie dată
cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate
la notarul public din ţară ori în prezenţa poliţistului din mediul rural sau urban şi, cu cel
mult 60 de zile înainte de această dată, la notarul public ori misiunea diplomatică sau oficiul
consular al României din străinătate.
(4) Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu
depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate
ca urmare a schimbării domiciliului.
(5) Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se consemnează numai în prezenţa personalului serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor.”
77.
După articolul 60 se introduc două noi articole, articolele 60^1 şi 60^2, cu
următorul cuprins:
„Art. 60^1 - Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate din
două sau mai multe motive prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul
prezintă documentele necesare potrivit tuturor modificărilor intervenite.
Art. 60^2 - (1) În situaţia în care găzduitorul unei persoane fizice în înţelesul art. 28 alin.
(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau proprietarul unui imobil, după caz, aduce la cunoştinţa
lucrătorului de la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor că o persoană fizică,
ce are înscris în actul de identitate domiciliul la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai
locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren, cu sprijinul structurii
teritoriale a poliţiei române.
(2) Atunci când se constată că persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată
ca domiciliu, lucrătorul de la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor
efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind
domiciliul, pentru ca datele în cauză să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de
dispoziţiile art. 8 alin.(2).
(3) În situaţia în care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, lucrătorii de evidenţă se
sesizează din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa cu care figurează
înregistrată în R.N.E.P., solicită efectuarea de verificări în teren, la adresa de domiciliu, cu
sprijinul structurii teritoriale a poliţiei române. Cu această ocazie poliţistul va lua o
declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz,
altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa
persoanei la adresa respectivă şi va întocmi un proces-verbal. Dispoziţiile alin. (2) se aplică
în mod corespunzător.”
78.
Alineatul (1) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61 - (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe
domiciliul în România, se prezintă, personal, la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc
domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate ca urmare

a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele prevăzute la
art. 58 lit. b) – i), precum şi următoarele:
a) paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, original şi
copia filei conţinând date personale; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta
paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate, întrucât l-a pierdut sau i-a
fost furat, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor solicită
Direcţiei Generale de Paşapoarte efectuarea de verificări în evidenţe pentru a se stabili dacă
solicitantul figurează cu domiciliul în străinătate;
b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de către autorităţile străine, original;
c) chitanţa privind achitarea taxei pentru restabilire.”
79.
După alineatul (1) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1),
cu următorul cuprins:
„(1^1) În situaţia în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din
documentele prezentate nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări
suplimentare în evidenţele Direcţiei Generale de Paşapoarte, în teren cu sprijinul structurii
teritoriale a poliţiei române, la ultimul domiciliu din străinătate, prin intermediul structurii
de cooperare poliţienească internaţională din cadrul I.G.P.R. sau a Departamentului
Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori în alte evidenţe, după caz.”
80.
Alineatele (2) şi (3) ale articolului 61 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de
stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră ale României
din străinătate, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului,
pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi
legalizate.
(3) Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă
romane vor solicita transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în
străinătate, atât pentru ei, cat şi pentru copiii minori.”
81.
Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62 - (1) La primirea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor efectuează activităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) şi (3), şi comunică
solicitantului care, la data depunerii cererii, a făcut dovada cetăţeniei cu paşaport românesc
faptul că, la eliberarea actului de identitate, este necesară prezentarea paşaportului.
(2) Odată cu înmânarea actului de identitate lucrătorul serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor anulează paşaportul şi îl restituie solicitantului. În situaţia în care
documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză o declaraţie din care să rezulte
motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul.
(3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data eliberării actului de identitate,
lucrătorul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor transmite structurii de
paşapoarte emitente, o comunicare privind anularea paşaportului, la care ataşează, după caz:
a) colţul paginii 1, în cazul anulării paşaportului simplu electronic, respectiv colţul filei
informatizate, în situaţia anulării paşaportului simplu temporar şi a paşaportului simplu
model 2001;
b) declaraţia solicitantului privind motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul;
c) colţurile paşapoartelor minorilor sau declaraţia solicitantului actului de identitate privind
motivele pentru care nu poate prezenta paşapoartele minorilor, în situaţia în care, în cererea

pentru eliberarea actului de identitate sunt declaraţi minori sub 14 ani care deţin paşapoarte
cu menţionarea statului de domiciliu, individuale.”
82. Articolul 63 se abrogă.
83. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 64 - (1) Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate în
cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării
imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor, solicitantul
prezintă documentele prevăzute la art. 58 lit. a) - g).
(2) Personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor înscrie, în rubrica
"Alte menţiuni" de pe versoul cererii pentru eliberarea actului de identitate, menţiunea
"Scutit de la cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate/cărţii electronice de identitate,
în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
84.
La articolul 65, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65 - În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de
identitate, persoana fizică este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate, prezentând
documentele prevăzute la art. 58, precum şi următoarele:”
La articolul 65, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) un document oficial cu fotografie de dată recentă - paşaport, permis de
conducere sau legitimaţie de serviciu - original şi copie;”
85.

86.

La articolul 65, litera c) se abrogă.

87.
Alineatul (1) al articolului 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Actele de identitate găsite şi predate unităţilor de poliţie se trimit celui mai apropiat
serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, care efectuează verificări în R.N.E.P. şi
procedează, după caz, astfel:
a) distruge prin ardere/tocare, pe bază de proces-verbal în care se vor menţiona seria şi
numărul acestora, actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate;
b) efectuează demersurile necesare pentru invitarea titularului actului de identitate care
domiciliază pe raza de competenţă, dar nu a declarat actul de identitate pierdut, distrus sau
furat, în vederea înmânării actului de identitate;
c) trimite serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor emitente, în vederea
efectuării activităţilor prevăzute la lit. b), actele de identitate ale persoanelor care nu
domiciliază pe raza de competenţă şi nu au declarat pierderea, distrugerea sau furtul actelor
de identitate.”
88.

Articolele 68 - 71 se abrogă.

89.
Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 72 - Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică depune
documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei
române, a adresei de domiciliu, precum şi documentul cu care face dovada achitării, în

condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii
de identitate provizorii.”
90.
La articolul 73 alineatul (1), literele a) – c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) ,,lipsă certificat de naştere”, ,,lipsă certificat de căsătorie”, ,,lipsă certificate de stare
civilă”, ,,lipsă dovadă divorţ”, „alte motive” - pentru persoanele care nu pot prezenta
dovada numelui, a prenumelui, a datei de naştere ori a stării civile, pentru persoanele în
cazul cărora temporar nu se pot prelua datele biometrice, respectiv pentru cele care au
solicitat eliberarea unei cărţi de identitate ori cărţi electronice de identitate în cazurile
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e) - j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) ,,lipsă locuinţă” - pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot
declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă; în această situaţie, actul de identitate se
eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a poliţiei române că
solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă;
c) ,,lipsă dovadă adresă de domiciliu” - pentru persoanele care locuiesc într-un imobil cu
destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de
domiciliu.”
91.
Alineatul (3) al articolului 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), în cartea de identitate provizorie, la rubrica
"domiciliu", se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în
R.N.E.P. la data depunerii cererii; cererea se soluţionează de serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor în a cărui competenţă teritorială se află respectiva adresă.”
92.
La articolul 74, partea introductivă se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 74 - Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei
cărţi de identitate provizorii, în care sa fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc
temporar, se prezintă personal la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe
raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente:”
93.
La articolul 74, literele a) – c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român
domiciliat în străinătate, original şi copie a filei conţinând date personale;
b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă romane,
original;
c) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original;
condiţiile de formă şi conţinut ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate sunt cele
prevăzute la art. 61 alin. (2);”
94.
Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 75 - În cartea de identitate provizorie, la rubrica "Domiciliu" se înscrie statul în care
solicitantul are domiciliul, la rubrica "Motivul eliberării" se înscrie menţiunea "Reşedinţa
C.R.D.S.", iar la rubrica „Reşedinţă” se înscrie adresa din România la care locuieşte
temporar.”
95.

Titlul Secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 6-a
Eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă
privativă de libertate ”
96.
La articolul 76, partea introductivă și litera b) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 76 - Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reţinute, arestate sau care
execută o pedeapsă privativă de libertate, aflată în locurile de reţinere, arest preventiv ori
deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare sunt necesare următoarele
documente:
...
b) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;”
97.

La articolul 76, litera d) se abrogă.

98.
Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 77 - Atunci când, din motive temeinice, persoana aflată în locurile de reţinere, de arest
preventiv ori deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare nu poate fi adusă la
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, preluarea fotografiei color şi a
semnăturii olografe se realizează cu aparatul foto digital şi pad-ul pentru semnătură
olografă, la sediul acestor unităţi, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află unitatea respectivă.”
Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 78 - (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se soluţionează de către
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială
se regăsește instituţia în care se află solicitantul.
(2) Actele de identitate ale persoanelor fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută
pedeapsa închisorii se înmânează reprezentantului instituţiei în care se află solicitantul. Pe
cererea pentru eliberarea actului de identitate, la rubrica destinată semnăturii de primire a
actului de identitate, reprezentantul instituţiei în care se află solicitantul îşi înscrie numele şi
prenumele, apoi semnează.”
99.

100.

Articolele 80 și 81 se abrogă.

101. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 82 - (1) La momentul înmânării noului act de identitate, a paşaportului cu
menţionarea statului de domiciliu, în cazul declarării decesului ori la pierderea cetăţeniei
române, actele de identitate se anulează şi se restituie titularului, respectiv persoanei care a
declarat decesul.
(2) Cărţile de identitate şi cărţile de identitate provizorii se anulează prin tăierea colţului, iar
cărţile electronice de identitate şi prin deteriorarea cip-ului.
(3) Buletinele de identitate se anulează prin decuparea colţului uneia dintre cele două
coperte care să cuprindă seria şi numărul documentului.
(4) Colţurile actelor de identitate se distrug prin ardere/tocare, pe bază de proces-verbal în
care se vor menţiona seria şi numărul acestora.
(5) Distrugerea colţurilor actelor de identitate se realizează la începutul fiecărei luni din
semestru, pentru semestrul anterior, de către o comisie formată din cel puţin două persoane
din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.”

102. Alineatul (2) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) D.E.P.A.B.D. poate elibera acte de identitate numai în situaţiile prevăzute la art. 14
alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”
103. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 84 - În toate cazurile de eliberare a actelor de identitate, precum şi a dovezilor de
reşedinţă, timbrul fiscal va fi aplicat pe cererea solicitantului.”
104.

Articolul 85 se abrogă.

105. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 86 - (1) Pentru înscrierea în R.N.E.P. a menţiunii de stabilire a reşedinţei şi eliberarea
dovezii de reşedinţă, persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar, unde depune următoarele
documente:
a) actul de identitate;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;
c) documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de
timbru.
(2) În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile
de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, consimţământul găzduitorului, se
consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de reşedinţă, în prezenţa personalului
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. Dispoziţiile art. 60 alin. (3) – (5) se
aplică în mod corespunzător.”
106. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 87 - (1) Pentru soluţionarea cererii, personalul serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor efectuează activităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a), b) teza
întâi, d) - g), i), k) – l) şi o) – q), precum şi activitatea de personalizare în sistem informatic
şi plastifiere a dovezii de reşedinţă.
(2) Dovada de reşedinţă poate fi înmânată şi unei alte persoane, în condiţiile prevăzute de
art. 51 alin. (4).”
107. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 88 - Personalul care efectuează activităţile de primire a cererilor şi a documentelor, de
preluare a fotografiei color şi a semnăturii olografe, de verificare în evidenţe pentru
certificarea identităţii, de actualizare a bazei de date şi de eliberare dovezii de reşedinţă
completează cererea la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.”
108. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 89 - Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din
Cererea pentru eliberarea dovezii de reşedinţă, destinată găzduitorului, se menţionează
datele administratorului imobilului, care semnează şi aplica ştampila administraţiei.”
109. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu următorul
cuprins:

„Art. 89^1 - (1) În situaţia în care găzduitorul unei persoane fizice în înţelesul art. 28 alin.
(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau proprietarul unui imobil, după caz, aduce la cunoştinţa
lucrătorului de evidenţă a persoanelor că o persoană fizică, ce are înscrisă în actul de
identitate menţiunea de reşedinţă la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la
această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren, cu sprijinul structurii teritoriale a
poliţiei române.
(2) Atunci când se constată că persoana fizică nu mai locuieşte la adresa declarată ca
reşedinţă, lucrătorul de la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor efectuează
menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind reşedinţa, pentru
ca datele în cauză să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 8 alin.
(2).
(3) În situaţia în care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, lucrătorii de evidenţă se
sesizează din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa de reşedinţă cu care
figurează înregistrată în R.N.E.P., solicită efectuarea de verificări în teren, la adresa de
reşedinţă, cu sprijinul structurii teritoriale a poliţiei române. Cu această ocazie poliţistul va
lua o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după
caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa
persoanei la adresa respectivă şi va întocmi un proces-verbal. Dispoziţiile alin. (2) se aplică
în mod corespunzător.”
110. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 99 - Tabelele, comunicările şi celelalte documente primite de serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor de la structurile şi instituţiile prevăzute la art. 17 lit.
b), în vederea înregistrării şi actualizării datelor privind persoana fizică, se înregistrează în
Registrul de intrare-ieşire corespondenţă ordinară.”
111. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 100 - (1) Contravaloarea cărţii de identitate provizorie se stabileşte de către
D.E.P.A.B.D. cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri
reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic în funcţie
de evoluţia preţurilor la materiile prime, materialele şi serviciile utilizate în activitatea de
întocmire a acestora.
(2) Contravaloarea cărţii de identitate, a cărţii electronice de identitate sau a cărţii de
identitate provizorie se achită de către persoana care solicită eliberarea acestora, pe baza de
chitanţă.”
112. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 101 - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicarea
sancţiunilor se realizează, pe bază de proces-verbal, de către poliţişti, personalul desemnat
sa primească şi să verifice cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi documentele
prezentate în susţinerea acestora, precum şi de către poliţiştii locali.”
113. După articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu următorul
cuprins:
„Art. 102^1 - În măsura asigurării condiţiilor tehnice necesare, personalul cu atribuţii de
stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor nu va mai

întocmi comunicări pentru actualizarea R.N.E.P., ci va culege informaţiile necesare potrivit
evenimentelor de stare civilă înregistrate.”
114. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 103 - În situaţia în care condiţiile tehnice permit, datele care fac obiectul comunicării
pentru actualizarea R.N.E.P. se pot transmite şi pe suport optic sau în format electronic, pe
baza unor protocoale încheiate între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul
Afacerilor Externe şi D.E.PA.B.D..”
115. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu următorul
cuprins:
„Art. 103^1 - Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor prezentelor norme
metodologice şi pentru soluţionarea unor situaţii atipice, directorul D.E.P.A.B.D. emite
dispoziţii de îndrumare cu caracter metodologic, precum şi norme, instrucţiuni şi
metodologii de lucru.”
116. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 104 - Furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., precum şi
utilizarea acestora se fac cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.”
117. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 105 - Modelul formularelor necesare pentru eliberarea actelor de identitate, înscrierea
menţiunii privind stabilirea reşedinţei, precum şi al celorlalte formulare şi declaraţii utilizate
în procesul de emitere şi eliberare a actelor de identitate şi actualizare a R.N.E.P. se
stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”
Art. III - Hotărârea Guvernului nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind
libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi
pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor
Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Se aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare, ale cărţii de rezidenţă
permanentă şi cărţii electronice de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor
Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi cărţii electronice de rezidenţă şi
ale cărţii de rezidenţă permanentã şi cărţii electronice de rezidenţă permanentă care se
eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, prevăzute în anexele
nr. 1-12.”
2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 și 1^2, cu următorul
cuprins:
„Art.1^1 – Eliberarea de documente electronice sau de documente simple, fără cip, se va
face în funcţie de opţiunea persoanei care solicită eliberarea.

Art.1^2 – Documentele simple, fără cip, nu vor conține elemente biometrice.”
3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 3 se abrogă.
4. Alineatul (4) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Contravaloarea cărţilor de rezidenţă şi cărţilor electronice de rezidenţă precum şi ale
cărţilor de rezidenţă permanentă şi cărţilor electronice de rezidenţă permanentă prevăzute la
art. 1 alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat.”
6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5 - Anexele nr. 1- 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
7. Alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr.1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) La preschimbarea cărţii de rezidenţă permanentă şi a cărţii electronice de rezidenţă
permanentă, solicitantul trebuie să depună următoarele:”
8. Articolul 9 din anexa nr.1se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9 - În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea rezidenţei
permanente, refuzul eliberării cărţii de rezidenţă permanentă şi cărţii electronice de
rezidenţă permanentă se comunică solicitantului în scris de către formaţiunea teritorială a
Inspectoratului General pentru Imigrări care a soluţionat cererea. (....).”
9. La articolul 18 din anexa nr.1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1),
cu următorul cuprins:
„b^1) carte electronică de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European, care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai
mare de 3 luni;”
10.
La articolul 18 din anexa nr.1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera
c^1) cu următorul cuprins:
„c^1) carte electronică de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al
Confederaţiei Elveţiene - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor Confederaţiei
Elveţiene, care au drept de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni;”
11.
La articolul 18 din anexa nr.1 după litera d) se introduce o nouă literă, litera
d^1) cu următorul cuprins:
„d^1) carte electronică de rezidenţă permanentă - cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care
au drept de rezidenţă permanentă în România;”.
12.
La articolul 18 din anexa nr.1 după litera e) se introduce o nouă literă, litera
e^1) cu următorul cuprins:
„e^1) carte electronică de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean
al Uniunii - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European, care au drept de rezidenţă permanentă în
România;”

13.
La articolul 18 din anexa nr.1 după litera f) se introduce o nouă literă, litera
f^1) cu următorul cuprins:
„f^1) carte electronică de rezidenţă permanentã pentru membrul de familie al unui cetăţean
al Confederaţiei Elveţiene - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor Confederaţiei
Elveţiene, care au drept de rezidenţă permanentă în România.”
14.
La articolul 19 din anexa nr.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 19 - (1) Documentul prevăzut la art. 18 lit. a) atestă rezidenţa pe teritoriul României
iar documentele prevăzute la art. 18 lit. b), b^1), c), c^1), d), d^1), e), e^1), f). f^1), fac
dovada identităţii posesorului şi atestă rezidenţa pe teritoriul României.”
15. După anexa nr.7 se introduc cinci noi anexe, anexele 8 – 12, având cuprinsul
prevăzut în anexele nr.5 – 9 din prezenta hotărâre.
Art. IV - Se stabilesc condiţiile tehnice precum şi aspectele procedurale şi legale
privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cip-ului cărţii
electronice de identitate, respective cărţii electronice de rezidenţă, după cum urmează:
Art. 1 – Cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă permit titularilor
autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau terţe şi
identificarea pe bază de certificate digitale, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, cu modificările ulterioare.
Art. 2 – Certificatele digitale înscrise în cartea electronică de identitate şi cartea electronică
de rezidenţă sunt valabile după cum urmează:
a) certificatul digital înscris de Ministerul Afacerilor Interne - de la data personalizării cărţii
electronice de identitate sau a cărţii electronice de rezidenţă, pe toată perioada de
valabilitate a acesteia;
b) certificatul digital calificat înscris de un furnizor de servicii de certificare, la solicitarea
titularului, potrivit menţiunilor cuprinse în acesta.
Art. 3 – (1) Cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă au încorporat
un cip cu dublă interfaţă, cu contact şi contactless.
(2) Cip-ul include un microcontroler integrat, cu capabilitati de procesare criptografică,
memorie internă şi antena pasivă şi are implementate intern măsuri de protecţie avansată
împotriva accesului neautorizat şi a copierii/alterării informaţiilor conţinute.
(3) Comunicaţia cu un cititor, pe interfaţa contactless, se face conform standardului de
comunicaţii şi protocoale ISO 14443, iar pe interfaţa cu contact conform standardului de
comunicaţii şi protocoale ISO 7816.
(4) Structura datelor personale furnizate prin interfaţa contactless, precum şi accesul la
aceste date se realizează în conformitate cu cerinţele stabilite de ICAO pentru documentele
electronice oficiale de călătorie citibile automat (Electronically Enabled Machine Readable
Official Travel Documents), prin documentul 9303, ediţia actualizată.
Art. 4 - (1) Interfața cu contact a cip-ului cărţii electronice de identitate şi a cărţii
electronice de rezidenţă permite titularului cărţii electronice de identitate, respectiv al cărţii
electronice de rezidenţă, accesul la sistemele informatice prevăzute la art.1, prin
autentificare şi autorizare.

(2) Certificatele digitale înscrise în cartea electronică de identitate, respectiv cartea
electronică de rezidenţă asigură identificarea fără echivoc a titularului în mediul electronic
şi utilizarea semnăturii electronice.
Art. 5 – Pentru vizualizarea datelor înscrise în cip-ul cărţii electronice de identitate,
respectiv al cărţii electronice de rezidenţă, se pot folosi exclusiv echipamente autorizate, în
condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 6 - Accesul la datele salvate în cip-ul cărţii electronice de identitate şi al cărţii
electronice de rezidenţă, respectiv folosirea certificatelor digitale existente sunt permise
numai după o validare suplimentară de către titularul documentului electronic, printr-un
număr personal de identificare (PIN).
Art. 7 - Asigurarea confidenţialităţii datelor transmise/primite între documentele electronice
şi cititor se face prin utilizarea metodelor criptografice şi a unei infrastructuri de chei
publice.
Art. V - Se stabilesc procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea
documentelor electronice după cum urmează:
Art. 1 – Datele biometrice incluse în documentele electronice sunt imaginea facială în
format digital şi imaginile impresiunilor papilare a doua degete, în format digital.
Art. 2 - Datele biometrice se colectează în scopul includerii în documentele electronice, în
vederea verificării autenticităţii acestora şi a identificării fără echivoc a titularului, printr-o
comparare directă între datele puse la /dispoziţie de titular şi cele incluse în documentele
electronice.
Art. 3 - Procedurile de preluare a imaginii faciale şi a impresiunilor papilare în format
digital utilizate pentru emiterea documentelor electronice se realizează numai în prezenţa
titularului.
Art. 4 – (1) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi
ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preluarea imaginii faciale se poate realiza cu
capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi
până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină.
(3) Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă
lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu
trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor.
(4) Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la
culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia
celui în cauză.
Art. 5 - (1) Impresiunile papilare se preiau sub forma unei amprente plane a degetului
arătător de la ambele mâini.
(2) În cazul în care calitatea impresiunilor papilare este necorespunzătoare şi/sau degetele
arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii,
inelare sau mari ale solicitantului, după caz.

(3) În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau
preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera carte de
identitate provizorie, în condiţiile legii.
(4) Atunci când preluarea amprentelor este temporar imposibilă din motive medicale, este
necesară prezentarea documentelor emise sau avizate de autorităţile medicale române, din
care să rezulte motivele şi perioada pentru care este imposibilă prelevarea amprentelor.
Art. 6 - (1) Impresiunile papilare şi imaginea facială colectate în scopurile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 se includ în mediul de stocare electronică a
cărţii electronice de identitate şi se stochează în baza de date a Sistemului naţional
informatic de evidenţă a persoanelor şi în bazele de date de producţie.
(2) După personalizarea cărţii electronice de identitate, datele biometrice stocate în bazele
de date de producţie se şterg prin procedură automată.
(3) Impresiunile papilare stocate în baza de date a Sistemului naţional informatic de
evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii
electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată în astfel de condiţii, cel târziu la
împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.
Art. 7 - Direcţia Generală de Paşapoarte încheie protocoale privind schimbul de date şi
informaţii în legătură cu activităţile prevăzute la art. 3, precum şi cele de personalizare a
documentelor electronice cu Inspectoratul General pentru Imigrari şi Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Art. VI - (1) Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice
de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, cărţile de identitate, cărţile de identitate
provizorii, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit
dispoziţiilor actelor normative prevăzute în prezenta hotărâre, aplicabile până la data intrării
în vigoare a acesteia.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menţiunilor care se înscriu în
cărţile de identitate şi în cărţile de identitate provizorii.
(3) De la data asigurării suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de
identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, devin aplicabile dispoziţiile actelor normative
prevăzute în prezenta hotărâre, cu modificările şi completările aduse prin aceasta.
Art. VII – (1) Cartea de identitate, cartea electronică de identitate, dovada de rezidență,
cartea de rezidenţă şi cartea electronică de rezidenţă conţin elemente de securizare specifice,
care să asigure împiedicarea falsificării şi contrafacerii, stabilite de Ministerul Afacerilor
Interne împreună cu Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.
(2) Cheltuielile cu utilitățile și consumabilele, realizate de Direcția pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și de serviciile publice comunitare de
evidență a persoanelor în procesul culegerii datelor și eliberării cărții de identitate, cărții
electronice de identitate, cărții provizorii de identitate, dovezii de reședință, respectiv de
Inspectoratul General pentru Imigrări și structurile teritoriale pentru imigrări în procesul
eliberării cărții de rezidență și a cărții electronice de rezidență, care se virează acestora de
către Compania Națională „Imprimeria Națională”- S.A., se referă exclusiv la echipamentele
puse la dispoziție de Imprimeria Națională, respectiv tonere sau cartușe de imprimantă,
hârtie pentru imprimante și energia electrică consumată exclusiv de echipamentele puse la
dispoziție (computer, imprimantă, sursă neîntreruptibilă UPS, echipamente de comunicație)
și se stabilesc prin protocol încheiat între Compania Națională „Imprimeria Națională”-S.A.,

Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Inspectoratul
General pentru Imigrări.
(3) În cazul în care organele administrației locale pun în funcțiune, în condițiile legii, centre
pentru culegerea datelor și eliberarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate,
cărții provizorii de identitate, dovezii de reședință, cheltuielile de dotare și funcționare sunt
suportate de către aceste instituții.
(4) În cazul în care persoanele care optează pentru cartea electronică de identitate și cartea
electronică de rezidenţă, solicită după eliberare să vizualizeze datele înscrise în cip o pot
face exclusiv la sediile centrale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date şi Inspectoratului General pentru Imigrări.
(5) Documentele electronice(cartea electronică de identitate și cartea electronică de
rezidență) vor fi emise, în cazul persoanelor care optează pentru aceste documente, într-o
singură variantă, respectiv conținând toate datele biometrice menționate în prezentul act
normativ.
(6) Exceptând sediul central al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date, preluarea datelor pentru eliberarea cărții de identitate pentru solicitanții
care optează pentru acest gen de document, pe teritoriul României, se asigură exclusiv de
către Direcția Generală de Pașapoarte.
Art. VIII – Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români se va republica, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Art. IX – Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM - MINISTRU
Victor-Viorel PONTA
Bucureşti, __ . __. 2013
Nr._______

