
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

  

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea 

datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului 

acestora 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

           

             În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 146/2016 pentru 

modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 542 din 19 iulie 2016,  

până la data de 31 decembrie 2018, an în care se împlinesc 100 de ani de la Marea 

Unire, autorităţile publice au obligaţia să înlocuiască stemele şi sigiliile existente în 

prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor 

acestui act normativ. 

           Totodată, potrivit prevederilor capitolului 3, lit. C. pct. 3.7 al anexei 9 la 

Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 

1944, România, în calitate de stat semnatar al  Convenției și membru al OACI din 

1965, are obligația de a actualiza periodic elementele de securitate în noi versiuni ale 

documentelor de călătorie. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr 248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, forma și 

conținutul documentelor de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Afacerilor Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe. 

Potrivit prevederilor art. 7 alin 2
1 

din O.U.G. nr. 199/2000 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, compania produce, cu 

titlu de exclusivitate, documentele de călătorie pentru cetățenii români - pașapoartele 

simple electronice și paşapoartele simple temporare. 

           În acest context, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe 

și C.N. ,,Imprimeria Națională” S.A., efectuează demersuri în scopul introducerii în 

circulație a unei noi generații de pașaport electronic, până la sfârșitul anului 2018, 

având ca principal obiectiv implementarea coroanei la nivelul elementelor ce conțin 

stema României, dar şi alte modificări la nivelul elementelor de formă și conținut ale 

documentelor de călătorie românești. 

          Pe de altă parte, unele dispoziţii din actul normativ supus amendării au devenit 

desuete, având în vedere modificările legislative intervenite de la ultima amendare a  

actului normativ (2010) până în prezent. 

          În consecinţă, este necesară și oportună modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele 

electronice, precum și a formei și conținutului acestora. 

  

2. Schimbări 

preconizate 

          Intervenţiile normative operate asupra Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 

privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, 

precum și a formei și conținutului acestora, vizează, în principal, următoarele 

aspecte:          

 actualizarea unor dispoziţii din cuprinsul actului normativ, în concordanţă cu 

modificările legislative intervenite în ceea ce priveşte protecţia datelor cu 

caracter personal, respectiv eliminarea taxelor consulare ce erau percepute 

pentru eliberarea paşapoartelor electronice; 



 

 uniformizarea elementelor de formă şi conţinut aferente celor trei tipuri de 

paşapoarte electronice prevăzute la anexele 1-3 (paşaport electronic 

diplomatic, paşaport electronic de serviciu, paşaport electronic simplu),; 

 detalierea modalităţii de înscriere a domiciliului în paşapoartele electronice, 

respectiv, faptul că, pentru domiciliul din ţară, se menţionează judeţul de 

domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara, 

conform procedurilor aplicabile şi în prezent, pentru a elimina orice 

interpretări în acest sens; 

 introducerea, la coperta II (interior) a paşapoartelor electronice, alături de 

“instrucţiuni şi obligaţii”, a termenului “recomandări”, având în vedere că 

unele dintre menţiunile existente pe această copertă, nu sunt nici instrucţiuni, 

nici obligaţii, ci recomandări adresate cetăţenilor români; 

 la nivelul anexei 3, aferentă pașaportului electronic simplu, schimbarea 

culorii copertei din ,,roși vișiniu” în ,,Roşu închis”, întrucât, în implementarea 

noii generații de pașapoarte, a fost prevăzută o nouă copertă, pentru a asigura 

un puternic impact vizual la prezentarea documentelor de călătorie, de către 

titulari, personalului cu atribuții în verificarea acestor documente la controlul 

la frontiere; 

 reformularea/actualizarea unor sintagme, respectiv eliminarea unor 

termeni/formulări sau prescurtări, pentru acurateţea exprimării şi evitarea 

repetiţiilor. 

     

3. Alte 

informaţii 

 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic  

 

1¹ Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2¹ Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2² Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii 

nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și 

sigiliul statului, precum şi adaptarea la cadrul normativ actual, venind 

astfel în întâmpinarea cetăţenilor români care îşi exercită dreptul la liberă 

circulaţie în străinătate. 

4. Impactul asupra 

mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Mii lei 



 

Indicatori  Anul 

curent 

 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Media  

pe 5 ani 

1  2  3  4 5 6  7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:  

(i) impozit pe profit  

(ii) impozit pe venit  

b) bugete locale:  

(i) impozit pe profit  

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) contribuţii de asigurări  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor  

bugetare, plus/minus, din care:  

      

a) buget de stat, din acesta:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale:  

(i) cheltuieli de personal  

(ii) bunuri şi servicii  

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de personal  

(ii) bunuri şi servicii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat 

b) bugete locale  

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

      

6. Calcule detaliate privind  

fundamentarea modificărilor  

veniturilor şi/sau cheltuielilor  

bugetare  

 

7. Alte informaţii   

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii.  

 

 

 

- - Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei 

de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum 

și a formei și conținutului acestora 
-  

1¹. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

domeniul achiziţiilor publice 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, in 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative  

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi  

 

a) Avizul Consiliului Legislativ nr. _________ 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, în temeiul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 



 

proiectului de act normativ  

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere in 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau 

locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

 

 

 

             Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în 

circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora. 
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