=SANCȚIUNI=
Art.42
din OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români- republicare.
“Încălcarea dispozițiilor prevăzute in prezenta ordonanța de urgență atrage,
după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a
persoanelor vinovate.”
Art.43
din OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români- republicare:

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

A. Amenda de la 25 lei la 50 lei pentru nerespectarea dispozițiilor:
1. art.14 alin.(4)- În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află,
în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de
asistență socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către
serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de
competență
2. art.23 alin.(1)- Titularii actelor de identitate, precum și autoritățile publice
prevăzute la art. 22 sunt obligați să ia măsuri pentru a evita deteriorarea,
distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
3. art.24 alin.(1)Persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia
unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl
depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public
comunitar de evidență a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliție.
alin.(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost
ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public
comunitar de evidență a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.
4. art.38 alin.(4) - Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe
baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul
respectiv și să o prezinte, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor.

B. Amenda de la 40 lei la 80 lei pentru nerespectarea dispozițiilor:
1. art.12 alin.(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani,
cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea cărții de identitate.
2. art.18 alin.(1) Orice modificări, adăugări sau mențiuni, altele decât cele
prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea
acestuia.
3. art.19 alin.(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să
solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15
zile.
Sancțiunea se poate aplica după 15 zile de la producerea următoarelor evenimente:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi
preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii, iar în cazul
titularului unei cărți electronice de identitate, și prenumele părinților;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării
imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;

4. art.39 alin.( 1) Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc
reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în
termen de 15 zile de la mutare.
alin.(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte
actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru
actualizarea cărții de imobil.
5. art.40 La hoteluri și în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de
imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora,
după caz.

C. Amenda de la 75 lei la 150 lei pentru nerespectarea dispozițiilor:
1. art. 25 Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reținut în afara
cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Este interzisă darea,
primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție pentru prestarea unor
servicii, pentru încredințarea unor bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte
scopuri, de către persoanele neautorizate.
2. art.34 alin.(2) În situația în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită
identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituțiile respective sunt
obligate să anunțe imediat unitatea de poliție pe raza căreia își desfășoară
activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor
în vederea stabilirii identității lor.
3. art.36 Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o
perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 32 alin. (2)
lit. a), are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a
persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii contravenționale se fac de
către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor și de către polițiști.
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