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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

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 

 

 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

I. La data de 12 iulie 2019, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat 

Regulamentul (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. 

Astfel, Regulamentul (UE) 2019/1157 a Parlamentului European și a Consiliului 

impune ca documentele care se eliberează cetățenilor Uniunii și membrilor lor de 

familie să dețină anumite informații și standarde de securitate, care la acest 

moment nu sunt prevăzute de legislația națională în vigoare.  

De asemenea, a fost instituită obligația eliberării cărților de rezidență pentru 

membrii de familie ai cetățenilor Uniunii care nu sunt resortisanți ai unui stat 

membru, cu privire la care să se utilizeze același model cu cel stabilit prin 

Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a 

unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, astfel cum 

a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/1954 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere 

pentru resortisanții țărilor terțe, și pus în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 

a Comisiei din 30.11.2018 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru modelul 

uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe și de abrogare a 

Deciziei C(2002) 3069. 

Pe plan național, această problematică este reglementată de Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European 

și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și de Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European 

și a cetățenilor Confederației Elvețiene și pentru stabilirea formei și conținutului 

documentelor care se eliberează cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene și membrilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132602
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lor de familie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1864/2006, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Astfel, față de cele arătate anterior, prin proiectul de act normativ se urmărește  

stabilirea formei și conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor 

Uniunii și membrilor lor de familie în concordanță cu standardele impuse de 

Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului, 

aspecte referitoare la datele biometrice cuprinse în documentele de referință, 

precum și aspecte referitoare la instituțiile naționale abilitate să producă, să 

personalizeze și, respectiv, să elibereze aceste documente. 

II. În contextul creșterii exponențiale a volumului muncă în ceea ce privește 

activitatea de primire și soluționare a cererilor de eliberare a documentelor de 

rezidență, precum și a epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2, se 

reglementează posibilitatea expedierii acestor documente prin servicii de curierat, 

la domiciliul sau la reşedinţa din România ale titularului, cu suportarea de către 

acesta a cheltuielilor de expediţie. Expedierea urmează a se realiza, la cerere, prin 

grija Inspectoratului General pentru Imigrări. 

III. În ultima perioadă s-a constatat că documentele de identitate pentru solicitanții 

de azil, documentele de identitate eliberate cu ocazia solicitării accesului la o nouă 

procedură de azil și a celor eliberate străinilor tolerați, nu prezintă suficiente 

elemente de siguranță și se deteriorează foarte ușor prin exfolierea foliei laminate 

și alterarea datelor înscrise pe documente la perioade scurte de timp de la emiterea 

acestora, motiv pentru care este necesară eliberarea de noi documente. Totodată, 

au fost constatate cazuri când datele înscrise în aceste documente au fost 

modificate de alte persoane, în special la rubricile cu perioadele de valabilitate și 

reședință. 

În prezent, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări se are în vedere 

implementarea proiectului „Implementarea unui sistem unitar pentru eliberarea 

documentelor temporare de identitate sub forma unor carduri și interconectarea 

acestuia la S.I.M.S.” finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian. 

Prin implementarea proiectului sus-amintit se dorește eliberarea unor documente 

de identitate de tip card și suplimentarea elementelor de siguranță în vederea 

prevenirii falsificării datelor înscrise sau deteriorării acestora, precum și dotarea 

unor structuri teritoriale subordonate direcțiilor operative din cadrul 

Inspectoratului General pentru Imigrări, cu stații de emitere documente de 

identitate de tip card. 

În acest context, din bugetul proiectului vor fi achiziționate 10 echipamente 

complete de emitere a documentelor de identitate de tip card (constând în 

calculatoare și imprimante) și 14 cititoare de carduri, pentru dotarea centrelor 
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regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil, precum și a unor 

structuri de imigrări din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Forma și conținutul documentului temporar de identitate pentru solicitanții de azil, 

a documentului temporar de ședere pentru străinii care solicită acces la o nouă 

procedură de azil, precum și a documentului de „tolerat” sunt stabilite de Anexele 

nr. 3 - 5 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. 

Astfel, prin emiterea noului tip de document, se dorește îmbunătățirea și 

eficientizarea procesului de eliberare a documentelor de identitate acordate 

categoriilor de străini sus-menționate, precum și ridicarea nivelului de securizare 

a acestor tipuri de documente, în vederea prevenirii falsificării sau deteriorării 

acestora. Documentele de identitate de tip card vor conține elemente de siguranță 

în vederea prevenirii falsificării datelor înscrise sau deteriorării acestora, iar data 

valabilității tipărită pe documentul temporar de identitate va fi salvată automat în 

baza de date S.I.M.S., la rubrica special prevăzută în acest scop. 

IV. În temeiul art 5 lit.a) pct.3 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind 

structura organizatorică și atribuțiile Inspectoratului General pentru Imigrări, 

formațiunile teritoriale pentru imigrări acordă avizul de angajare în vederea 

obținerii, de către străini, unui drept de ședere în scop de muncă. 

Forma și conținutul avizului de anagajare sunt stabilite în Anexa nr. 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.  

La momentul stabilirii elementelor de identificare ale avizului de angajare nu s-a 

apreciat nevoia securizării acestuia, considerându-se că legătura on-line cu 

Ministerul Afacerilor Externe, realizată prin aplicațiile SIMS/SNIV și faptul că 

personalul consular are drept de vizualizare a evidențelor Inspectoratului General 

pentru Imigrări, este suficient pentru a garanta faptul că procedurile de eliberare a 

vizelor de intrare, în scop de muncă, se desfășoară în siguranță. De asemenea, 

având în vedere că avizul de angajare este un document care se eliberează 

angajatorului cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României, s-a apreciat că 

riscurile falsificării acestui document sunt minime, fapt pentru care din 2007 până 

în prezent nu a fost sesizat niciun caz în care s-a solicitat viză de intrare în baza 

unui aviz fals sau falsificat. 

Cu toate acestea, în ultima perioadă de timp, atât Inspectoratul General pentru 

Imigrări, cât și reprezentanțele diplomatice ale României din străinătate, au primit 

numeroase sesizări  prin care, persoane fizice (străini proveniți de regulă din India, 

Pakistan sau Bangladesh), solicitau confirmarea valabilității unor copii ale avizelor 
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de angajare. Ca urmare a verificărilor specifice efectuate, s-a stabilit că 

documentele în cauză nu se regăseau în evidențele Inspectoratului General pentru 

Imigrări, acestea fiind pasibile de a fi catalogate ca false sau falsificate. 

Din analizarea documentelor transmise prin intermediul poștei electronice 

(scanat), au rezultat elemente de neconformitate în ceea ce privește lipsa 

continuității textului din câmpurile destinate numărului de înregistrare și datelor 

personale ale străinilor, completarea electronică a rubricii privind data înmânării, 

adăugarea câmpului Basic Salary, adăugarea a două câmpuri cu semnături și date 

din partea unor terțe persoane (altele decât inspectorul general al Inspectoratului 

General pentru Imigrări), elemente care nu se regăsesc în Anexa nr. 6 la HG nr. 

898/2011. 

Cu privire la apariția acestui fenomen, instituțiile implicate, atât din partea MAI, 

cât și din partea MAE, au apreciat necesară introducerea unor elemente de 

securizare a avizului de angajare prin imprimarea pe hârtie securizată de 

dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală. 

Impactul financiar al acestui demers este apreciat a fi de aproximativ 10.500 lei/an, 

aferent eliberării unui număr de 35.000 de avize/an (costul estimat al tipizatului 

realizat pe hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser 

sau cu jet de cerneală fiind de 0,30 lei). Suma rezultată urmează a fi suportată de 

la bugetul de stat, din taxa percepută pentru eliberarea avizului de angajare (de 100 

sau 25 euro în funcție de tipul avizului conform prevederilor art. 30 din O.G. nr. 

25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor 

în România, cu modificările și completările ulterioare). 

V. Având în vedere că, potrivit OuG nr.104/2001 privind organizarea și 

funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.82/2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele poliției de 

frontieră aflate în punctele de trecere a frontierei de stat, unde se realizează 

controlul specific (inclusiv reținerea, de către polițiștii de frontieră, a 

documentelor expirate, contrafăcute etc.), se află în subordinea Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră (IGPF), a inspectoratelor teritoriale ale poliției 

de frontieră și a Gărzii de Coastă, precum și faptul că nu doar personalul din 

cadrul IGPF prelucrează date cu caracter personal, pentru acoperirea tuturor 

acestor situații în care atribuțiile poliției de frontieră sunt limitate doar la nivelul 

IGPF, prin proiectul de act normativ se propune înlocuirea, în cuprinsul art.4 

alin.(4) lit.c) din  HG nr.1864/2006, a sintagmei „Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră” cu formula „Poliția de Frontieră Română”. 

11 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

Proiectul de act normativ nu asigură transpunerea de directive, însă cuprinde 

măsuri de armonizare cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1157/2019 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea 

securității cărților de identitatea ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de 

ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își 
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aplicarea directă a 

acesteia 

exercită dreptul la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr.188 din data de 12 iulie 2019. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ sunt avute în vedere, în principal, 

următoarele: 

1. În cuprinsul Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.864/2006: 

- indicarea categoriilor de persoane cărora urmează să li se elibereze certificate de 

înregistrare, cărţi de rezidenţă sau cărţi de rezidenţă permanentă în conformitate 

cu Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului; 

- stabilirea formei și conținutului 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; 

- stabilirea faptului că producerea cărţilor de rezidenţă se realizează de Imprimeria 

Naţională, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.199/2000; 

- stabilirea faptului că personalizarea cărţilor de rezidenţă se realizează de Centrul 

Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în 

structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001; 

- stabilirea faptului că certificatele de înregistrare se produc şi se personalizează 

prin grija Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- stabilirea obligației de preschimbare a documentelor, pentru membrii de familie 

ai cetățenilor Uniunii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită 

dreptul de rezidenţă în România, până la data de 3 august 2023, în situația în care 

valabilitatea documentelor deținute depășește această dată; 

- reglementarea posibilității de expediere a cărților de rezidență, prin servicii de 

curierat, la solicitare, la domiciliul sau la reședința din România ale titularului, cu 

suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediție; 

- stabilirea condițiilor de prelevare a datelor biometrice în vederea emiterii cărților 

de rezidență, precum și elemente referitoare la stocarea și distrugerea acestora; 

- reglementarea situațiilor de anulare a documentelor 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 a Guvernului 

nr.102/2005. 

- modificarea anexelor nr.2 și 5 la Normele metodologice aprobate prin HG 

nr.1864/2006, în sensul adaptării la standardele și elementele de 

securitate/specificațiile prevăzute de art.3 din Regulamentul (UE) 2019/1157 al 

Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, anexele nr.3 și 6 la 

aceleași norme se impun a fi adaptate în contextul necesității eliberării unor 

documente de tip card, cu elemente de securizare sporite, cu luarea în considerare 

a specificațiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului, cu 

modificările ulterioare.  

 

2. În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 

- introducerea unor elemente de securizare privind documentul temporar de 

identitate pentru solicitanții de azil, documentul temporar de ședere pentru străinii 

care solicită acces la o nouă procedură de azil și pentru documentul de tolerat, prin 
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adaptarea, în mod corespunzător, a anexelor nr.3-5 la HG nr.898/2011, în scopul 

actualizării acestora la standardele de securitate/specificațiile tehnice conținute de 

Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului, cu modificările ulterioare; 

- stabilirea formei și conținutului avizului de angajare și introducerea unor 

elemente de securizare, prin adaptarea corespunzătoare a anexei nr.6 la HG 

nr.898/2011.  

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul 

1¹ Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Nu este cazul 

21. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social Implementarea măsurilor conținute de proiectul de act normativ este de natură să 

ofere garanţii suplimentare cetăţenilor, asigurându-se un grad de protecţie ridicat 

împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, 

certitudinea că persoana care prezintă documentul de identitate este titularul datelor 

de identificare înscrise pe acest document. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

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) 

Indicatori Anul 

curent  

Următorii 4 ani 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: 
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a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

(iii) asistență socială       

(iiii) cheltuieli de capital       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si 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 și/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informaţii Fondurile necesare punerii în aplicare a prevederilor proiectului de act 

normativ se vor asigura prin legile bugetare anuale. 

Cu titlu informativ, sunt avute în vedere 35.000 de avize/an x 0,30 lei 

= 10.500 lei/an  

Suma rezultată urmează a fi suportată de la bugetul de stat, din taxa 

percepută pentru eliberarea avizului de angajare, de 100 sau 25 euro în 

funcție de tipul avizului. 

 

 

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.  

 Nu este cazul 
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1¹ Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu asigură transpunerea de directive, însă 

cuprinde măsuri de armonizare cu dispozițiile Regulamentului (UE) 

nr. 1157/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitatea ale 

cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor 

Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul 

la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr.188 din data de 12 iulie 2019. 

 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare        

Nu este cazul 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 Nu este cazul 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 

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. 

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 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Nu este cazul  

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

Nu este cazul  

file:///D:/Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///D:/Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm
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constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

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 

f) Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 Este necesar avizul: 

 

a) Consiliului Legislativ 

 

 

 

 

 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

La elaborarea proiectului de act normativ a fost avută în vedere 

procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 

Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne la data 

de ................, în secțiunea aferentă transparenței decizionale. 

  

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 

 Nu este cazul 

3. Alte informaţii  Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competențelor 

instituţiilor existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare de 

instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, fără a fi înfiinţate alte 

structuri noi.  

2. Alte informaţii  Nu este cazul 
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 În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului 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, a fost însușit de toate instituțiile interesate. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

  

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

AVIZĂM 

 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII 

NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

 

 

Ancuța Gianina OPRE 

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII 

SOCIALE 

 

 

 

 

Marius-Constantin BUDĂI 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE  

 

 

Bogdan Lucian AURESCU 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 


