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CONTRAVENTII la O.U.G. nr. 97/2005 republicată 
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români 

Nr. 

crt. 
CONSTITUIE CONTRAVENTIE 

Prevazuta 

de 

Sanctionata 

de 

Valoarea 

amenzii 

RON 

1 

Neluarea masurilor necesare de catre conducerile centrelor 

specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de 

asistenta sociala pentru eliberarea actelor de identitate 

minorilor care, la împlinirea vârstei de 14 ani, se gasesc 

internati în acestea. 

art.14 

alin.(4) 
art.43 lit. a) 25-50 

2 

Neluarea masurilor necesare pentru a evita deteriorarea, 

distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate de catre 

titularii acestora sau de catre administratiile institutiilor de 

reeducare si de protectie sociala, pentru persoanele internate 

în acestea. 

art.23 

alin.(1) 
art.43 lit. a) 25-50 

3 

Nedepunerea ori netrimiterea, în 24 de ore, a actului de 

identitate gasit, la cea mai apropiata unitate de politie sau la 

cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a 

persoanelor (SPCEP). 

art.24 

alin.(1) 
art.43 lit. a) 25-50 

4 

Nepredarea de catre titular, în 48 de ore, a actului de 

identitate propriu, declarat pierdut sau furat, care ulterior a 

fost gasit, la SPCEP unde a fost declarat evenimentul. 

art.24 

alin.(2) 
art.43 lit. a) 25-50 

5 

Neînscrierea în cartea de imobil de catre responsabilul cartii 

de imobil, pe baza actului de identitate, a persoanelor care 

domiciliaza sau au resedinta în imobilul respectiv. 

art.38 

alin.(4) 
art.43 lit. a) 25-50 

6 
Nesolicitarea eliberarii actului de identitate de catre minor, în 

termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. 

art. 12 

alin.(2) 
art.43 lit. b) 40-80 

7 
Înscrierea oricaror modificari, adaugari sau mentiuni, altele 

decât cele prevazute de lege, în actul de identitate. 

art. 18 alin. 

(1) 
art.43 lit. b) 40-80 

8 

Nesolicitarea obtinerii de la SPCEP a unei noi carti de 

identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre 

situatiile prevazute de art. 11 alin.(1)lit. b) –k), de catre 

titular sau reprezentantul legal al acestuia. b - daca s-au 

modificat numele sau prenumele titularului, prenumele 

parintilor, data si locul nasterii; c – în cazul schimbarii 

domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al 

renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al 

înfiintarii localitatilor sau strazilor ; d – în cazul deteriorarii 

actului de identitate; e – în cazul distrugerii, pierderii sau 

art. 19 alin. 

(2) 
art.43 lit. b) 40-80 



 
 

 

 

 

2 

furtului actului de identitate;  

f – la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se 

afla în anumite localitati; g – când fotografia din cartea de 

identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; h – în 

cazul anularii; i – în cazul schimbarii sexului; j – în cazul 

atribuirii unui nou cod numeric personal; k – pentru 

preschimbarea buletinului de identitate 

9 

Nesolicitarea înscrierii în cartea de imobil, la noua locuinta, 

în termen de 15 zile de la mutare, de catre persoanele care îsi 

schimba domiciliul sau îsi stabilesc resedinta. estuia, cu cel 

putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

actului de identitate. 

art. 39 alin. 

(1) 
art.43 lit. b) 40-80 

10 

Neprezentarea de catre persoanele care locuiesc în imobil a 

actului de identitate, la solicitarea responsabilului cartii de 

imobil, pentru actualizarea cartii de imobil. 

art. 39 alin. 

(2) 
art.43 lit. b) 40-80 

11 

Neînscrierea în cartea de imobil, la sosire, prin grija 

proprietarului sau a administratorului, a persoanelor care 

locuiesc în hoteluri si în alte locuri de cazare în comun. 

art. 40  art.43 lit. b) 40-80 

12 
Retinerea actului de identitate al unei persoane fizice, în afara 

cazurilor prevazute de O.U.G. nr. 97/2005 

art. 25 alin. 

(1) 
art.43 lit. c) 75-150 

13 
Darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept 

garanție 

art. 25 alin. 

(2) 
art.43 lit. c) 75-150 

14 
Omiterea anunțării de îndată a unităților de poliție în cazul în 

care identificarea unei persoane nu poate fi stabilită 

art. 34 alin. 

(2) 
art.43 lit. c) 75-150 

15 

Gazduirea unei persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioada 

mai mare de 30 de zile, fara obtinerea de catre aceasta a vizei 

corespunzatoare de domiciliu sau de resedinta 

art. 36 art.43 lit. c) 75-150 

 
 

 

 

 
 

 


