
Eliberarea cărţii de identitate provizorii 

 

           În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de 

identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai 

multe dintre următoarele documente: 

   (1) a) certificatul de naştere; 

      b) certificatul de căsătorie; 

      c) certificatul/hotărârea de divorţ; 

      d) dovada adresei de domiciliu. 

   (2) Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 

20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din 

categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei 

de domiciliu, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii. 

   (3) În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot 

prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din 

cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează 

înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de 

către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă. 

   (4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de 

identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menţionate la alin. 

(3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa 

unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se 

înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost identificată 

persoana, la data eliberării actului de identitate. 

   (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de 

către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de 

competenţă. 

 


