Actele de identitate (CI)
Aspecte generale
Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, pre- cum şi cartea de identitate provizorie şi
buletinul de iden- titate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de
identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
Dovada identităţii
Dovada identităţii şi a cetăţeniei române în cazul minoru- lui căruia nu i s-a eliberat primul act de
identitate se face cu certificatul de naştere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de
identitate al părintelui la care locuieşte sta- tornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal,
precum şi cu unul dintre documentele de mai jos:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul
dintre docu- mentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine
publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicit- antul 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 primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia
figurează înscris în Registrul agricol.
Organul competent
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 scrise a aces- teia sau, în cazul persoanei
fizice puse sub interdicţie, a rep- rezentantului său legal.

Condiţia de vârstă privind eliberarea CI
La împlinirea vârstei de 14 ani, 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 autori- tatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament.
Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internaţi, în condiţiile legii, în centre specializate
aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială li se eliberează acte de identitate prin grija
acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de
competenţă.
Actul de identitate al persoanei fizice internate în instituţii de reeducare şi de protecţie socială se
păstrează pe durata internării de către administraţia acestor instituţii. Cererea de eliberare a actului de
identitate se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în
a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective.
Eliberarea CI
Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:
a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, ter- menul de valabilitate a cărţii de identitate
este de 4 ani;
c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, ter- menul de valabilitate a cărţii de identitate
este de 7 ani;
d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
Eliberarea CI provizorie
Cartea de identitate provizorie se eliberează:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabil- itate se stabileşte de serviciul public
comunitar de evidenţă a per- soanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.
Condiţii de eliberare a unei noi CI
Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în
următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identi- tate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, pre- numele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi 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) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de iden- titate;
h) abrogat;
i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
j) în cazul schimbării sexului;
k) în cazul anulării;
l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

