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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate 

cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul 

străinilor 

 

 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) Se aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care 

se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 

cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă 

permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe, prevăzute 

în anexele nr. 2, 3, 5 și 6.” 

 

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3 - (1) Producerea cărţilor de rezidenţă permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi a 

cărţilor de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai 

acestora, cetăţeni ai unor state terţe, se realizează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - 

S.A., potrivit prevederilor art. 7 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A. cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin.(1) se realizează de Centrul Naţional Unic de 

Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în structura Direcţiei generale de 

paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art.9 alin.(1) lit. e) din Ordonanţa 

Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.362/2002, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Certificatele de înregistrare se produc şi se personalizează prin grija Inspectoratului General pentru 

Imigrări.” 

 

3. La articolul 4, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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„(1) Membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care îşi 

exercită dreptul de rezidenţă în România, posesori ai unor cărți de rezidență obţinute anterior intrării în 

vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 

2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de 

ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă 

circulație, sunt obligaţi să se prezinte la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru 

Imigrări în vederea preschimbării acestora, până la data de 3 august 2023, în situația în care 

valabilitatea documentelor deținute depășește această dată. 

…………………………………………………………………………………………………………...” 

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin.(1), documentele eliberate membrilor de familie ai 

cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, anterior intrării în vigoare a 

Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului,  pot fi reţinute de către 

autorităţile competente şi transmise de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări, titularul fiind 

îndrumat să se adreseze formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări pe raza căreia 

acesta declară că şi-a stabilit rezidenţa, în vederea eliberării documentelor prevăzute, după caz, la art. 

16 alin. (1) sau art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

 

4. La articolul 4 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Poliția de Frontieră Română; 

…………………………………………………………………………………………………………...” 

 

5. La Anexa nr.1, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) În scopul aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă, Inspectoratul General pentru Imigrări, 

operatorii de date cu caracter personal din cadrul Poliției de Frontieră Române, precum şi alte autorităţi 

competente în materie pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor 

Uniunii Europene şi ale membrilor de familie ai acestora. 

…………………………………………………………………………………………………………...” 

 

6. La Anexa nr.1, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.18 - (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale, eliberează, la 

cerere, următoarele tipuri de documente: 

a) certificat de înregistrare - cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului 

Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă în România 

pentru o perioadă mai mare de 3 luni; 

b) carte de rezidenţă - străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă în 

România pentru o perioadă mai mare de 3 luni; 

c) carte de rezidenţă permanentă: 

(i) cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi 

cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă permanentă în România; 

(ii) străinilor, membri de familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care au drept de rezidenţă permanentă în România; 

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit.b) şi c) conţin date în format tipărit şi în format inscripţionat 

prin tehnici speciale, date în  format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. 

(3) În funcție de opțiunea solicitanților, cărțile de rezidență și carțile de rezidență permanentă se ridică 

de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea, sau 

pot fi expediate, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin servicii de curierat, la domiciliul 

sau la reședința din România ale titularilor, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediție.” 
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7. La Anexa nr.1, după articolul 18 se introduce un nou articol, art.181, cu următorul cuprins: 

„Art.181 - (1) În aplicarea art.10 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European 

și al Consiliului, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) 

şi c), solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială, de către personalul anume 

desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. 

(2) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la 

ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele 

arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari 

ale solicitantului, după caz.  

(3) În aplicarea art.10 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al 

Consiliului, la prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii 

închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea 

imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din 

motive medicale este imperios necesar, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la 

frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai 

dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă 

ochii. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel 

încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.” 

 

8. La Anexa nr.1, alineatul (1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Documentul prevăzut la art.18 lit.a) atestă rezidenţa pe teritoriul României iar documentele 

prevăzute la art.18 lit.b) și c) fac dovada identităţii posesorului şi atestă rezidenţa pe teritoriul 

României. 

…………………………………………………………………………………………………………...” 

 

9. La Anexa nr.1, articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.20 - În cazul încetării dreptului de rezidenţă, precum și în cazul dispunerii uneia dintre măsurile 

de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României prevăzute la art. 29 lit. a), c) și d) 

din ordonanța de urgență, documentele prevăzute la art. 18 se anulează de către formaţiunile teritoriale 

ale Inspectoratului General pentru  Imigrări.” 

 

10. Anexele nr.2, 3, 5 și 6 la Hotărârea Guvernului nr.1864/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi 

conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, 

se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1-4 la prezenta hotărâre. 

 

11. Anexele nr.4 și 7 la Hotărârea Guvernului nr.1.864/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi 

conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, 

se abrogă.  

 

Art. II - Hotărârea Guvernului nr.898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor 

de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează 
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străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.690 din 29 septembrie 2011, 

se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„…………………………………………………………………………………………………………. 

(5) Elementele biometrice de identificare prelevate în condiţiile alin. (2)-(4) se stochează în mediul de 

stocare electronică al documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), în baza de date a Sistemului 

Naţional de Evidenţă a Străinilor şi în bazele de date de producţie constituite și gestionate de Centrul 

Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, în aplicarea art.4 lit.b) din Hotărârea 

Guvernului nr.1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de 

Personalizare a Paşapoartelor Electronice. 

(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art.1 lit.a) şi b) şi transmiterea acestora la 

Inspectoratul General pentru  Imigrări, elementele biometrice de identificare şi orice alte date cu 

caracter personal stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată și 

ireversibilă.” 

 

2. Anexele nr.3-6 la Hotărârea Guvernului nr.898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului 

permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se 

eliberează străinilor, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.5-8 la prezenta hotărâre. 

 

Art. III – Anexele nr.1-8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 

Nr. 


