
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României

a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV poz. 5 din Legea nr.
138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu
al acestora, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare Direcţia, împreună cu serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor organizate potrivit legii, în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., din cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a
persoanelor.”

2. După alineatul 3 al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Activitatea de ţinere a evidenţei persoanelor şi de eliberare a actelor de identitate ale cetăţenilor
români se realizează în mod unitar şi este coordonată de Direcţie, la nivel central, şi de către serviciile
publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, la nivel judeţean”.

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3 - (1) Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P.,
reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei
persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa documentelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a
cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a altor
documente necesare persoanei în relaţiile cu statul.
(2) S.N.I.E.P. este administrat de Direcţie.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) R.N.E.P. este componenta principală a S.N.I.E.P. şi reprezintă ansamblul datelor cu caracter
personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepţie unitară, în
scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării.
(2) Bazele de date privind evidenţa persoanelor, structura acestora şi aplicaţiile de gestionare şi
administrare sunt proprietate publică a statului.”

5. Alineatul (1) articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de Direcţie şi de
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.”
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6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6 – (1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ
ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele
informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.
(2) Codurile numerice personale sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de Direcţie,
care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor,
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti şi Direcţia generală
afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale
precalculate pentru anul în curs.
(3) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice prevăzute la alin.(2), Direcţia
generează coduri numerice personale suplimentare.
(4) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un C.N.P. care se înscrie în actele şi
certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei
respective, precum şi în R.N.E.P.
(5) Atribuirea C.N.P. se face, în ţară, de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau,
acolo unde acestea nu există ori nu funcţionează, de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-
teritoriale, iar în străinătate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile
consulare de carieră ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2) sau, după caz, alin.(3).
(6)  Gestionarea  şi  verificarea  atribuirii  C.N.P.  revin  serviciilor  publice  comunitare  de  evidenţă a
persoanelor sub coordonarea Direcţiei.”

7. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) Organele judiciare, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului, pentru persoanele faţă de
care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii
localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea
persoanelor fizice sau juridice, în condiţiile legii şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P., în cadrul unor acţiuni de
interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale se realizează, cu plata corespunzătoare a
taxelor prevăzute de lege, în baza unui contract încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor,
prin Direcţie, şi beneficiar.
(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din
R.N.E.P. se realizează gratuit, dacă legea nu dispune altfel, în baza unui protocol încheiat între
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţie, şi:
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de
executare silită prevăzute de lege;
c) casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele
judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe
venit datorat de persoanele fizice;
f) instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a
bătrânilor;
g) poliţia comunitară/ poliţia locală;
f) alte persoane juridice, în condiţiile legii.
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(4) Contractul prevăzut la alin. (2) şi protocolul încheiat în condiţiile alin.(3) trebuie să conţină în mod
obligatoriu destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de
protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege.
(5) Furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează:
a) de Direcţie sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisă adresată acestora, sau
b) de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora,
atunci când datele cu caracter personal servesc îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale.”

9.  Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Actul de identitate este documentul cu care cetăţeanul român face dovada identităţii, a cetăţeniei
române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate,
cartea de identitate provizorie, precum şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
(3) Buletinele de identitate şi cărţile de identitate eliberate, în condiţiile legii, rămân valabile până la
preschimbare.”

10. După alineatul (21) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (22), cu următorul
cuprins:
„(22) Cartea electronică de identitate şi cartea de identitate se eliberează cetăţenilor români domiciliaţi
în România şi constituie documente de călătorie, în condiţiile Legii nr.248/2005 privind libera
circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.”

11. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cu următorul cuprins:
„Art. 111 - (1) Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi conţine date cu caracter
personal, inclusiv date biometrice ale titularului, în format tipărit şi/sau în format electronic, precum şi
elemente de particularizare şi de siguranţă.
(2) Datele biometrice incluse în cartea electronică de identitate sunt imaginea facială şi imaginile
impresiunilor papilare a două degete.
(3) Conţinutul de date al cărţii electronice de identitate se supune avizării de către Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(4) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor sau terţe şi identificarea pe bază de semnătură electronică, în
condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Certificatele digitale înscrise în cartea electronică de identitate sunt valabile după cum urmează:
a) certificatul digital înscris de Ministerului Administraţiei şi Internelor – de la data personalizării
cărţii electronice de identitate, 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.
(6) Certificatele digitale calificate care se înscriu în cartea electronică de identitate se pot elibera doar
persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.
(7) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor se stabilesc nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de
utilizare a certificatelor digitale prevăzute la alin.(5) lit. a).”

12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 13 - (1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a
reprezentantului său legal.
(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau,
după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub
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autoritatea serviciului public de asistenţa socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în
plasament.
(3) Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii reprezintă
formularul-tip pe care cetăţenii români îl completează şi care conţine informaţiile cu caracter personal
stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.
(4) Cererea pentru eliberarea cărţii electronice de identitate reprezintă formularul-tip care se emite de
lucrătorul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi conţine datele cu caracter personal,
actualizate, ale solicitantului.
(5) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care
fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a
cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
 (6) Persoana care solicită eliberarea unei noi cărţi electronice de identitate prezintă în susţinerea
cererii documentele cu care face dovada adresei de domiciliu şi după caz a adresei de reşedinţă, iar
documentele cu care se face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării
civile şi a cetăţeniei române sunt prezentate numai dacă au intervenit modificări cu privire la aceste
date.
(7) Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate se
realizează numai în prezenţa titularului, la sediul serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor sau al Direcţiei, respectiv al misiunii diplomatice care înregistrează cererea pentru
eliberarea cărţii electronice de identitate.”
(8) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor
prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recentă, pentru certificarea identităţii. Pentru
persoana care nu deţine astfel de documente ori in situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia
solicitantului si documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii
de către structura teritorială a poliţiei.
(9) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul in România şi se află temporar în străinătate,
eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură speciala,
autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
(10) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, pot depune cererea
pentru eliberarea primului act de identitate, dacă acesta este cartea de identitate sau cartea de identitate
provizorie, împreună cu documentele prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau la oficiile
consulare ale României din statul respectiv, în condiţiile în care, din motive temeinice nu se pot
deplasa în ţară pentru a depune cererea la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la
locul de domiciliu sau reşedinţă.
(11) Pe măsura dotării misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din străinătate cu
echipamentele tehnice necesare eliberării cărţii electronice de identitate, cetăţenii români care au
domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, pot depune cererea pentru eliberarea cărţii
electronice de identitate la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul
respectiv, numai dacă, din motive temeinice nu se pot deplasa în ţară.
(12)  Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de
zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor. Termenul curge de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor.”
(13) Pentru testarea si urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri
deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii in domeniul ordinii publice si siguranţei
naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţie, de către
serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.”

13. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz,
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documentele menţionate la art. 13 alin. (3) şi (5). Minorilor aflaţi în străinătate li se aplică dispoziţiile
art.13 alin. (10)  şi  alin. (11).”

14. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161 cu următorul cuprins:
„(1) Prima carte electronică de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani şi, în mod
opţional, de la vârsta de 6 ani;
„(2) Termenul de valabilitate a cărţii electronice de identitate este de 4 ani pentru persoanele cu vârsta
cuprinsă între 6-18 ani, respectiv de 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.”

15. Articolul 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
,,Art. 18- (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de
identitate in următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor si străzilor, al renumerotării imobilelor sau
rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
j) in cazul schimbării sexului;
k) in cazul anularii;
l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate şi a cărţilor de identitate.
(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)- k), titularul
sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor, eliberarea unui nou act de identitate, prezentând documentele prevăzute la art.13 alin. (3)
- (6) şi, după caz, la alin.(8).
(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu
mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor, eliberarea unui nou act de identitate, prezentând
documentele prevăzute la art.13 alin. (3) - (6) şi, după caz, la alin.(8).
(4) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

16. Articolul 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
,,Art.19 - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a) când persoana fizică nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau
a cărţii electronice de identitate;
b) persoanelor netransportabile şi celor în cazul cărora nu se poate realiza procedura preluării datelor
biometrice necesare emiterii cărţii electronice de identitate;
c) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
(2) Cartea de identitate provizorie se eliberează, opţional, cetăţenilor români cu domiciliul în România
care solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 18 alin.
(1) lit. a), b), f) şi g).
(3) Termenul de valabilitate a cărţilor de identitate provizorii este diferenţiat astfel:
a) de la o lună la un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
b) 45 zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (2).

17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 20 – Pe actul de identitate se fac menţiuni numai de către lucrătorii serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor şi de către cei ai Direcţiei, după cum urmează:
a) pe cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie, menţiuni privind stabilirea reşedinţei;
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b) în cip-ul cărţii electronice de identitate, menţiuni privind schimbarea domiciliului, a denumirii sau a
rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea
localităţilor sau a străzilor, precum şi menţiuni referitoare la stabilirea reşedinţei.”

18. Alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Persoana care a găsit sau a intrat în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul
acestuia, este obligată să-l depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public
comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.”

19. La articolul 27 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„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 lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia
se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
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.”

20. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.32 - Menţiunea privind reşedinţa se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe verso-ul
actelor de identitate, cu excepţia cărţii electronice de identitate.”

21. La articolul 42, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) Nerespectarea dispoziţiilor art. 24, 33 alin.(2) şi 35, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.”

22. După articolul 43, se introduce un nou articol, art. 431, cu următorul cuprins:
„Art. 431 – (1) Constituie contravenţie la regimul evidenţei persoanelor fapta personalului serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor care nu îndeplineşte activităţile stabilite de lege pentru
actualizarea R.N.E.P. şi pentru emiterea actelor de identitate.
(2) Cuantumul amenzii pentru fapta prevăzută la alin. (1) este de la 200 lei până la 500 lei.
(3) Constatarea contravenţiei prevăzută la alin.(1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul
anume desemnat din cadrul Direcţiei şi al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a
persoanelor.”

23. Alineatul (1) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor
prevăzute la art. 3, cu excepţia cărţii electronice de identitate, Ministerul Administraţiei şi Internelor
prevede sumele necesare, anual, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei.”

ART. II –  După articolul 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 21 iulie
2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.260/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se introduc trei noi articole, art. 333 – 335, cu următorul cuprins:
„Art.333 (1) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate pentru cetăţenii români,
cărţile de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă permanentă eliberate potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă se eliberează în format de carte electronică de rezidenţă.
(2) Cărţile de rezidenţă  şi cărţile de rezidenţă permanente eliberate, în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă, rămân valabile până la preschimbare.
Art.334 (1) Cărţile electronice de rezidenţă sunt de tip smart card şi conţin date cu caracter personal,
inclusiv date biometrice ale titularului, în format tipărit şi/sau în format electronic, precum şi elemente
de particularizare şi de siguranţă.
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(2) Datele biometrice incluse în cărţile electronice de rezidenţă sunt imaginea facială şi imaginile
impresiunilor papilare a două degete.
(3) Conţinutul de date al cărţilor electronice de rezidenţă se supun avizării Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(4) Cartea electronică de rezidenţă permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor sau terţe şi identificarea pe bază de semnătură electronică, în
condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) În cip-ul cărţii electronice de rezidenţă se fac menţiuni numai de către lucrătorii Oficiului Român
pentru Imigrări.
(6) Certificatele digitale înscrise în cartea electronică de rezidenţă sunt valabile după cum urmează:
a) certificatul digital înscris de Ministerul Administraţiei şi Internelor – de la data personalizării 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.
(7) Certificatele digitale calificate care se înscriu în cartea electronică de rezidenţă se pot elibera doar
persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu.
(8) Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se realizează la sediul structurilor teritoriale pentru imigrări, cu
excepţia persoanelor netransportabile, numai în prezenţa titularului. Sunt exceptate de la obligaţia de
furnizare a impresiunilor papilare, minorii sub vârsta de 12 ani şi persoanele pentru care prelevarea
amprentelor digitale este fizic imposibilă.

Art.335 Valabilitatea cărţilor electronice de rezidenţă este de:
a) până la 5 ani de la data emiterii, sau
b) 5 ani de la data emiterii, în cazul celor care atestă dreptul de rezidenţă permanentă, eliberate
persoanelor cu vârsta până la 14 ani, sau
c) de 10 ani de la data emiterii, în cazul celor de la lit. b) eliberate persoanelor cu vârsta peste 14 ani.”

ART. III –  (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale de reglementare pentru
accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul înscris în cip-ul cărţii electronice de
identitate, respectiv de rezidenţă, se stabilesc prin Norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Pentru vizualizarea datelor înscrise în cip-ul cărţii electronice de identitate, respectiv de rezidenţă,
se pot folosi exclusiv echipamente autorizate în condiţiile de la alin. (1).
(3) Direcţia elaborează specificaţiile tehnice privind echipamentele informatice prevăzute la alin.(2).

ART. IV –  (1) Autorităţile în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare de
evidenţă a persoanelor sunt obligate să asigure spaţiul, condiţiile de electroalimentare, climatizare,
birotică, asistenţa tehnică materială şi consumabilele necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului
informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de evidenţă a persoanelor.
(2) Inspectoratele de poliţie judeţene asigură structurilor teritoriale pentru imigrări spaţiul, condiţiile de
electroalimentare, climatizare, birotică, asistenţa tehnică materială şi consumabilele necesare
funcţionării şi întreţinerii sistemului informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de
evidenţă a titularilor cărţilor de rezidenţă.
(3) Verificarea asigurării şi menţinerii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de Direcţie în
colaborare cu unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor implicate în implementarea proiectului
cărţii electronice de identitate.
(4) În situaţiile în care constatările efectuate în aplicarea alin. (3) evidenţiază deficienţe care afectează
preluarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condiţiile legii, Direcţia
solicită instituţiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficienţe, stabilind termenul
de remediere.
(5) Nerespectarea termenelor menţionate la alin. (4) abilitează Direcţia să suspende activitatea
specifică eliberării actelor de identitate.
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ART. V – În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările
ulterioare, sintagmele Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi C.N.A.B.D.E.P se
înlocuiesc cu termenul Direcţie.
(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20
iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 21 iulie 2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se vor
republica, dându-se  textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucureşti, __ . __. 2010
Nr._______


