
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ 

pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 

 

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III poz.1 

din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,           

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță: 

 

Art.I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, 

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul 

Oficial al României nr.719/12.10.2011, Partea I, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 11 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile 

stabilite de lege, în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor 

obligaţii legale, cu plata corespunzătoare a taxei prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin 

D.E.P.A.B.D., şi beneficiar.” 

 

2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: 

„Art.111 - (1) Cuantumul taxei prevăzută la art.11 alin.(2) pentru furnizarea sau verificarea 

datelor cu caracter personal prin proceduri automate se stabileşte potrivit bazei de calcul  

aprobată prin hotărâre de către Guvern. Cuantumul taxei se publică anual pe pagina de 

internet a D.E.P.A.B.D.. 

(2) Cuantumul taxei prevăzută la art.11 alin.(2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu 

caracter personal prin proceduri neautomate se stabileşte de către D.E.P.A.B.D. cu luarea 

în considerare a cel puţin următoarelor elemente: 

a)costul mediu al materialelor utilizate pentru redactarea şi transmiterea răspunsului; 

b)costul mediu al utilizării infrastructurii tehnice pentru extragerea datelor pentru unitatea 

de referinţă prin raportare la costul pe ora de funcţionare; 

c)costul mediu cu resursa umană prin raportare la unitatea de referinţă; 

d)costul mediu pentru îndeplinirea unor operaţiuni suplimentare. 

(3) Procedura de stabilire a cuantumului taxei prevăzute la alin.(2) se stabileşte de către 

D.E.P.A.B.D. pentru fiecare operaţiune de furnizare şi se publică, anual, pe pagina de 

internet. Cuantumul taxei nu poate fi mai mic decât costurile implicate. 

(4) Pentru furnizarea datelor statistice extrase prin proceduri automate din R.N.E.P., 

procedura de calcul a valorii totale a taxei de furnizare se realizează de către D.E.P.A.B.D., 

prin raportare la cuantumul taxei pentru ora de funcţionare, calculată potrivit dispoziţiilor 



procedurii aprobate prin hotărâre de către Guvern. Procedura de calcul se publică pe pagina 

de internet. 

(5) Cuantumul taxei pentru furnizarea datelor cu caracter personal prin proceduri 

neautomate realizate potrivit art.11 alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă se stabileşte de 

către autoritatea locală.”  

 

3. Articolul 12^1 se modifică și  va avea următorul cuprins:  

,,Art. 12^1 Opţional, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții 

electronice de identitate, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de 

împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a 

persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat 

acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, 

unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.” 

 

4. La articolul 14 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(6) Pentru soluționarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării, actele de 

identitate și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se pot realiza de către 

serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului 

București.” 

 

5. La articolul 14, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin.(7) şi (8) cu 

următorul cuprins: 

 

,,(7) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea 

unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea activității specifice a structurilor cu 

atribuții în domeniul ordinii publice și securităţii naționale, eliberarea actelor de identitate 

și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se realizează de către D.E.P.A.B.D. 

(8) Se abilitează D.E.P.A.B.D. să organizeze, să conducă şi să coordoneze platforme-pilot 

pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate. Condițiile de organizare a platformelor-

pilot se stabilesc, în acord cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al 

ministrului afacerilor interne.” 

 

6. La articolului 15, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate conţine datele cu caracter personal ale 

solicitantului şi informaţiile necesare actualizării R.N.E.P., stabilite prin normele 

metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgență. 

(2) Datele solicitantului actului de identitate se preiau din sisteme informatice administrate 

de D.E.P.A.B.D. sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, 

fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei 

române şi, după caz, a domiciliului sau reşedinţei.  

(3) Procedura înregistrării şi generării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, 

documentele care trebuie prezentate de solicitanţi, precum şi modalităţile de certificare a 



identităţii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgență. 

(4) Procedura privind certificarea identităţii solicitantului actului de identitate ca urmare  a 

pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării se stabilește prin normele metodologice de 

aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgență.” 

 

7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Cartea de identitate se eliberează: 

a)cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; 

b)cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; 

c)cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; 

d)cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani. 

(2) Până la asigurarea infrastructurii tehnice necesare punerii în circulație a cărții 

electronice de identitate, cartea de identitate se eliberează cu valabilitatea prevăzută de 

dispoziţiile alin. (1) dar nu mai mult de data de 03.08.2031.” 

 (3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, 

cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează: 

a) cu valabilitate de 3 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani; 

b) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; 

c)cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; 

d)cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani, pentru cartea de identitate 

simplă. 

(4) Pentru situaţia în care prelevarea amprentelor de la orice deget este imposibilă temporar 

se aplică dispozițiile art.4 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2019/1157 privind consolidarea 

securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate 

cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă 

circulație. 

(5) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, 

cetăţenii români pot opta pentru eliberarea: 

a)unei cărţi electronice de identitate; 

b)unei cărţi de identitate simple. 

 (6) Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în 

condiţiile art. 121, se eliberează astfel: 

a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare;  

b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărți electronice de identitate cu 

imaginile impresiunilor papilare. ” 

 

8. La articolul 17 alineatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,d) data nașterii titularului;” 

 

9. La articolul 17 alineatul (6) se modifică va avea următorul cuprins: 



,,(6) Cartea electronică de identitate se eliberează fără înscrierea imaginii impresiunilor 

papilare atunci când prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată;” 

 

10. La articolul 19 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu 

următorul cuprins: 

,, c1) în cazul în care în R.N.E.P. există mențiunea ,,încetat valabilitate domiciliu.” 

 

11. La articolul 19, alineatul (2), literele b) și c) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

,,b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-

c) și d)-j); 

c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c1) și k).” 

 

12. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 
,,(11) Nu este posibilă înscrierea menţiunii privind stabilirea domiciliului sau, după caz, a 

reşedinţei la o anumită adresă dacă în R.N.E.P., la adresa declarată, sunt înregistrate mai 

mult de 10 persoane.  

(12) Prevederile alin.(11) nu se aplică proprietarului imobilului situat la adresa respectivă 

sau membrilor familiei extinse ale acestuia.  

(13) Prin familie extinsă, în sensul alin.(12), se înţelege soțul/soția, rudele în linie dreaptă, 

precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv ale titularului dreptului 

locativ.” 

 

13. Articolul 28 se modifică și completează modifică şi va avea următorul cuprins: 

,, Art.28 - (1) Dovada adresei de domiciliu și, după caz, de reședință din România se 

realizează prin verificarea de către D.E.P.A.B.D. sau de către serviciile publice comunitare 

de evidență a persoanelor a mențiunilor înscrise în cartea funciară sau, după caz, pe baza 

extrasului de carte funciară prezentat de solicitant. 

(2) În situația în care nu este posibilă realizarea dovezii adresei în condițiile alin.(1), dovada 

se face cu: 

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, 

privind titlul locativ; 

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, din 

care să rezulte consimţământul acestuia, numărul de persoane care locuiesc efectiv la 

adresă, precum, şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată; titlul locativ 

al găzduitorului se stabilește prin verificarea mențiunilor înscrise în cartea funciară, iar 

atunci când acest lucru nu este posibil, la declaraţie se anexează unul dintre documentele 

prevăzute la lit. a); 

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a 

poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de 

locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică 

ce nu poate prezenta documentele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a) şi b); 



d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că 

solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu 

imobil cu destinaţie de locuinţă; 

e)actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de 

încredinţare. 

(3) În scopul realizării verificărilor prevăzute la alin.(1) și alin.(2) lit.b), Agenția Națională 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare A.N.C.P.I., pune la dispoziția 

D.E.P.A.B.D./serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, gratuit, 

informațiile înscrise în cartea funciară.  

(4) D.E.P.A.B.D. și A.N.C.P.I. creează mecanisme informatice în scopul preluării 

informațiilor necesare actualizării R.N.E.P.. Condițiile furnizării de către A.N.C.P.I. a 

informațiilor necesare actualizării R.N.E.P. se stabilesc prin protocol încheiat între 

A.N.C.P.I. și D.E.P.A.B.D.. 

(5) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (2) lit. b) poate fi dată 

în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a 

poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice 

sau oficiului consular al României. 

(6) În cazul persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la 

alin. (2) lit. c) se dă şi se semnează de către de către reprezentantul legal.” 

  

14. După articolul 35 se introduce un nou articol, art.351, cu următorul cuprins: 

,,Art.351 - (1) Menţiunea privind stabilirea domiciliului sau, după caz a reşedinţei, îşi 

încetează valabilitatea în cazul în care, ulterior înscrierii acesteia în actul de identitate, a 

fost înregistrată astfel încât să reprezinte dată de istoric în R.N.E.P. 

(2) În situația în care mențiunea privind stabilirea domiciliului își încetează valabilitatea, 

lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor anulează actul de 

identitate și efectuează mențiunea corespunzătoare în R.N.E.P. cu privire la încetarea 

termenului de valabilitate a actului de identitate, iar în situația în care mențiunea privind 

stabilirea reședinței își încetează valabilitatea, se efectuează doar mențiunea 

corespunzătoare în R.N.E.P. 

(3) Situaţia prevăzută la alin.(1) rezultă din nota de verificare întocmită de către lucrătorul 

de poliţie prin care se constată faptul că persoana nu locuieşte la adresa la care este 

înregistrată cu domiciliul. 

(4) În situaţia prevăzută la alin.(1) lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, pe baza documentului prevăzut la alin. (3), actualizează în R.N.E.P. 

informațiile privind domiciliul, prin înregistrarea ca dată de istoric. 

(5) Atunci când, din verificările efectuate în R.N.E.P. instituțiile publice constată situația 

prevăzută la alin.(1), îndrumă persoana în cauză să se adreseze serviciului public comunitar 

de evidență a persoanelor competent, în vederea obținerii unui nou act de identitate. 

(6) Sesizarea serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pentru inițierea 

demersurilor necesare desfășurării activităților prevăzute la alin.(3) și (4) poate fi făcută 

din oficiu, de către poliție ori de către proprietarul imobilului sau orice altă persoană 

interesată.” 



 

15. Articolul 47 se abrogă. 

 

Art. II   
(1) Hotărârea Guvernului prevăzută la art.111 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță, se adoptă la 

propunerea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare 

a prezentei ordonanțe. 

(2) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art.14 alin.(8) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță, se 

emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. 

(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Normele 

metodologice de aplicare unitară a prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii 

de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 martie 2021, se 

modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, prin hotărâre a 

Guvernului. 

 

Art. III – Prevederile art.I pct.6 și 15 intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării 

prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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NICOLAE-IONEL CIUCĂ 


