PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE
Pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
numărul 641 din data de 20 iulie 2005 se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (4) al articolului 6 se completează după cum urmează:
“(4) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (3), precum și la
solicitarea serviciilor publice de asistență socială, D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare.”
2. După alineatul (1) al articolului 14 se introduce un alineat nou după cum urmează:
“1^1 Actul de identitate se poate elibera și la solicitarea serviciilor publice de asistență socială
pentru persoanele care se află în cel puțin una din situațiile menționate la art. 34 din prezenta lege.”
3. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de 2 (doi) ani.”
4. Alineatul (1) al articolului 34 se completează și va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre
îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative sau
sunt localizate în aria instituțiilor sau a centrelor menționate anterior, se eliberează acte de
identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei ori centrului respectiv.”
5. După alineatul (1) al articolului 34 se introduce un alineat nou după cum urmează:
“1^1 Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate și se regăsesc în cel puțin una din
situațiile menționate la alin. (1), se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau
reşedinţa inclusiv la adresa unei persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care
funcționează conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
acreditate în condițiile legii, ca furnizor de servicii sociale.”

