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LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. L - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 349 din 20 mai 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

l.După alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alin. (4‘) cu 

următorul cuprins:

„(4^) Persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală de mai 

puţin de un an de ^ile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de 

vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-
A

teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul. In acest caz, cetăţenii vor vota 

pe lista suplimentară. ”



Art. n.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 31. (2)Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada 

solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât 

persoana locuieşte în mod efectiv îa adresa declarată ca reşedinţă. Trimestrial, 

persoana care a solicitat acordarea reşedinţei este obligată să reconfirme adresa 

declarată ca reşedinţă, printr-o declaraţie pe proprie răspundere care 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. La 

expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni 

privind stabilirea reşedinţei. ”

2.. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art32. - (1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru 

stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu 

o declaraţie pe proprie răspundere prin care declară că locuieşte în respectiva 

locaţie mai mult de 15 zile pe lună. ”

3.După alineatul (1) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alin. (1') cu 

următorul cuprins:

*Art32. - (If La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană 

juridică, va completa o declaraţie pe proprie răspundere că la respectiva adresă



nu au reşedinţa mai mult de două persoane care nu aparţin aceleiaşi familii Dacă 

la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă valabile se va 

proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale^ în vederea efectuării 

verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa 

declarată

ART III.- Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 

2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează:

l.După alineatul (5) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alin. (6) cu 

următorul cuprins:
”Art 83-(6) Persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală de 

mai puţin de un an de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul 

de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ- 

teritorială a municipiului în care îşi au domiciliuL în acest caz, cetăţenii vor vota 

pe lista suplimentară. ”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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