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Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale

cetăţenilor români

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic: 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, se 

modifică şi se completează după cum urmează

1. La articolul 14 după alineatul (1), se introduce un nou alineat (U\ cu 

următorul conţinut:
în situaţia în care solicitantul actului de identitate nu se poate prezenta la 

serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau 
reşedinţă, cererea poate fi depusă Ia cel mai apropiat serviciu public comionitar de 

evidenţă a persoanelor, care preia cererea şi eliberează actul de identitate.”

2. La articolul 28 litera c) se modifică cu următorul cuprins:
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a 

poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa imui imobil cu 
destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, 
pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b), 
când proprietarului sau persoanei interesate nu i-au fost emise în condiţiile de 
validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, actele privind titlul locativ;

3. La articolul 28 după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alin. (4) - 

(6) cu următorul cuprins:
„(4) Spaţiul care face obiectul titlului locativ trebuie să îndeplinească, prin 

raportare la numărul de persoane care locuiesc în acesta, exigenţele minimale 
pentru locuinţe prevăzute de Anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996.



„(5) în documentul prevăzut la alin. (1) lit. b), găzduitorul declară şi faptul că 

spaţiul care face obiectul titlului locativ îndeplineşte, prin raportare la numărul de 

persoane care locuiesc în acesta, exigenţele minimale pentru locuinţe prevăzute de 
Anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996.”

„(6) Prevederile alin.(4) şi alin.(5) nu se aplică în situaţia în care solicitantul are 

calitatea de soţ, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv, al / a găzduitorului.”

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

„(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 la adresa declarată ca reşedinţă.”

5. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3) cu 

următorul cuprins:
„(3) Persoana fizică, care nu mai locuieşte Ia adresa la care şi-a stabilit reşedinţa, 

este obligată să notifice la oricare serviciu public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, despre încetarea valabilităţii menţiimii privind reşedinţa, în termen de 

15 zile de Ia plecare”.

5. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Persoana care găzduieşte o altă persoană care nu are înscrisă în actul de 

identitate adresa la care locuieşte efectiv după trecerea termenelor prevăzute de 

prezenta lege, are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de 

evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul,, excepţie făcând 

persoanele prevăzute la art. 32 alin, (2) lit. a).”

6. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele care din diferite motive locuiesc la alte adrese decât cea din actul 

de identitate sunt obligate să solicite la serviciul public comunitar de evidenţă a 

persoanelor schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea 

reşedinţei în termen de 15 zile de la mutare şi să ceară înscrierea în cartea de 

imobil.”

7. La articolul 43 litera litc), se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 31 alin.(3), art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu 
amendă de la 75 lei la 150 lei.”
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