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PARLAMENTUL ROMANIEI          Nr.XVIII/12/231 
Camera Deputaţilor            3 decembrie 1997 
Comisia pentru  apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru 

     aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1997, privind 
                               regimul paşapoartelor. 
 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1997, privind 
regimul paşapoartelor, în şedinţele din  7 şi 22 octombrie; 19 şi 26 noiembrie şi 3 decembrie 1997, propunem ca 
acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor 
articolului 74 alin. 2    din Constituţia României, cu următoarele amendamente: 
: 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament Motivare 

0 1 2 3 
   1 Art. 1.(1) Cetăţenii români au 

garantat dreptul la liberă 
circulaţie şi în mod 
corespunzător au dreptul la 
eliberarea şi deţinerea unui 
paşaport  în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 
 
 

Art.1. (1) Cetăţenii români au 
garantat dreptul la liberă circulaţie şi 
în mod corespunzător au dreptul la 
eliberarea, deţinerea şi folosirea unui 
paşaport  în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 

În raport cu drepturile 
titularului. 
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   2 Art.4.(1). Misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale 
României vor elibera 
paşapoarte consulare la cererea 
cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate care nu mai posedă 
documente de călătorie. 
     În cazul în care cetăţeanul 
român nu deţine documente prin 
care să poată face dovada 
identităţii sale, paşaportul 
consular va fi eliberat numai 
după confirmarea acesteia de 
către Direcţia Generală a 
Poliţiei de Frontieră, Străini, 
Probleme de Migrări şi 
Paşapoarte din Ministerul de 
Interne, denumită în continuare 
Direcţia de Paşapoarte. 
        (2) Paşaportul consular se 
eliberează cu o valabilitate de 
6 luni,care poate fi prelungită 
până la un an, pentru ca 
titularul să-şi poată continua 
călătoria, reglementa şederea ori 
pentru a se înapoia în ţară.Odată 
cu intrarea în ţară paşaportul 

Comisia propune 3 alineate (ultima 
idee din alin .1 va fi alin.3),  
structurate astfel: 
Art.4. (1) Cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate, care nu mai posedă 
paşaport sau documente de 
călătorie, menţionate la art.3 alin. 
(2), li se eliberează, la cerere, 
paşapoarte consulare de către 
misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României. 
   ( 2) Paşaportul consular se 
eliberează pentru ca titularul să-şi 
poată continua călătoria, reglementa 
şederea ori pentru a se înapoia în 
ţară, pe o perioadă care nu poate 
depăşi 12 luni.Odată cu intrarea în 
ţară paşaportul consular îşi pierde 
valabilitatea. 
       (3)  În cazul în care cetăţeanul 
român nu deţine documente prin care 
să poată face dovada identităţii sale, 
paşaportul consular va fi eliberat 
numai după confirmarea acesteia de 
către Direcţia Generală a Poliţiei de 
Frontieră,Străini,Probleme de 
Migrări şi Paşapoarte din Ministerul 

Îmbunătăţire redacţională. 
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consular îşi pierde valabilitatea. de Interne, denumită în continuare 
Direcţia de Paşapoarte. 

   3 Art.6.(1)   Paşapoartele 
diplomatice şi de serviciu se 
eliberează de Ministerul 
Afacerilor Externe la cererea 
conducerii ministerelor sau a 
instituţiilor centrale interesate. 

Art.6. (1) Paşapoartele diplomatice şi 
de serviciu se eliberează de 
Ministerul Afacerilor Externe la 
cererea conducerii autorităţilor 
publice  sau a instituţiilor centrale 
interesate. 

Sintagma " autorităţi publice" 
este mai cuprinzătoare. 

   
 
  4 

 
 
Art.6. (2) La încetarea 
mandatului sau la terminarea 
misiunii oficiale în străinătate, 
ce a determinat eliberarea 
documentului, titularii de 
paşapoarte diplomatice şi de 
serviciu sunt obligaţi să le 
predea, în termen de 5 zile 
lucrătoare, autorităţii care le-a 
eliberat. 

 
 
Art.6. (2) Paşapoartele diplomatice 
se predau de titulari, autorităţii 
emitente, la încheierea mandatului 
care a determinat eliberarea 
documentului, iar paşapoartele de 
serviciu, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la încheierea misiunii 
oficiale în străinătate. 

 
 
Pentru claritatea textului. 

  
 
5 

 
 
Art.7 lit.A. pct.4Primul-
ministru şi membrii Guvernului;
 
 
               
 

 
 
Art.7. lit.A. pct.4.Primul-ministru, 
membrii Guvernului şi persoane 
asimilate miniştrilor; 

 
 
Pentru a fi cuprinse şi 
persoanele cu activitate în 
cadrul autorităţilor publice care 
nu sunt membrii ai Guvernului. 
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            pct.11. Guvernatorul 
Băncii Naţionale a României; 
 
 
            pct.13. Patriarhul şi 
mitropoliţii Bisericii Ortodoxe 
Române; 
 
 
               
 
   pct.14. Şefii cultelor 
religioase recunoscute de stat; 
 
               pct.15 - 18. 
 
 
 
        pct.19. Şefii unor 
delegaţii guvernamentale, cu 
aprobarea expresă a 
ministrului afacerilor externe;
 

 
 
          pct.11. Guvernatorul şi 
viceguvernatorii Băncii Naţionale a 
României 
 
            pct.13. Patriarhul, 
cardinalul, mitropoliţii şi şefii 
cultelor recunoscute de stat; 
 
 
 
 
Comisia propune eliminarea textului. 
 
 
Ca urmare a amendamentului anterior  
se vor renumerota astfel: 
            pct.14 - 17. 
 
Comisia propune eliminarea  
textului. 
 
 
 

 
 
Importanţa funcţiei 
viceguvernatorilor. 
. 
 
Pentru a asigura un tratament 
similar acordat înalţilor ierarhi 
ai cultelor religioase 
recunoscute de stat,inclusiv 
cardinalului greco-catolic în 
viaţă. 
 
 Textul se regăseşte la pct.13 
propus. 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
Pentru a nu da naştere la 
interpretări subiective şi 
eventuale abuzuri. 
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                pct.20. Membrii de 
familie ( soţ, soţie şi copiii 
minori) ai persoanelor 
prevăzute la pct.1 - 17, când îl 

Ca urmare a amendamentelor 
anterioare, va deveni pct.18 cu 
următorul conţinut: 
          pct.18. Soţul, soţia şi copiii 

Îmbunătăţire redacţională 
 
. 
 

 însoţesc pe titular. 
 

minori ai persoanelor prevăzute la 
pct.1 - 16, când îl însoţesc pe titular. 

 

   
 
    6 

 
 
Art.7. lit.B. pct.2. Subprefecţii 
şi asimilaţii acestora, primarii 
municipiilor, oraşelor şi 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, când călătoresc în 
misiuni oficiale;  
 
             pct.4.Personalul 
tehnico - administrativ şi de 
serviciu al misiunilor 
diplomatice,oficiilor 
consulare,reprezentanţelor 
permanente pe lângă 
organizaţiile 
nternaţionalie,lectorii trimişi în 
misiune de  Ministerul 
Învăţământului, precum şi 
membrii lor de familie ( soţ, 
soţie şi copiii minori); 

 
 
Art.7. lit.B. pct.2. Subprefecţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene, 
primarii municipiilor, oraşelor şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti, 
când călătoresc în misiuni oficiale; 
 
            
          pct.4.Personalul tehnico - 
administrativ şi de serviciu al 
misiunilor diplomatice,oficiilor 
consulare,reprezentanţelor 
permanente pe lângă organizaţiile 
internaţionale,lectorii trimişi în 
misiune de  Ministerul  Educaţiei 
Naţionale, precum şi soţul,soţia şi 
copiii minori ai acestora; 

 
 
Nu se identifică asimilări 
funcţionale. 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile Legii 
Învăţământului nr.84/1995. 
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7 

 
Art.11. (4) Pentru înscrierea  în 
paşaportul unuia din părinţi a 
copiilor care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani este necesar 

 
Art.11.(4) Pentru înscrierea  în 
paşaportul unuia din părinţi a 
copiilor care nu au împlinit vârsta de 
14 ani este necesar consimţământul 

 
Precizarea este necesară  în 
interesul minorului. 

 consimţământul scris al celuilalt 
părinte. 

scris al celuilalt părinte. 
Consimţământul scris nu este 
necesar pentru părintele căruia 
minorul i-a fost încredinţat prin 
hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă. 

 

   
  
8 

 
 
Art.13. În cazuri temeinic  
justificate, cetăţeanului român 
posesor al unui paşaport valabil 
i se poate elibera al doilea 
paşaport. 
La încetarea situaţiei ce a 
determinat eliberarea,titularul 
este obligat să-l predea, spre 
păstrare, autorităţilor emitente. 

 
 
Art.13. (1) În cazuri temeinic  
justificate, acceptate de către 
organul emitent,cetăţeanului român 
posesor al unui paşaport valabil i se 
poate elibera al doilea paşaport. 
             (2)  La încetarea situaţiei ce 
a determinat eliberarea, celui de al 
doilea paşaport, titularul este 
obligat, ca în cel mult 5 zile, să-l 
predea, spre păstrare, autorităţilor 
emitente. 

 
 
Pentru claritatea textului. 

  
 
 9 

 
 
Art.14. (1) Cetăţeanului român 
i se poate refuza, temporar 

 
 
Comisia propune un text nou în 
cadrul alineatului (1), la lit.a),

 
 
- Textul nou propus la lit.a) 
acoperă multiplele situaţii ce 
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eliberarea paşaportului, iar dacă 
i-a  fost eliberat îi poate fi 
retras, ori i se poate suspenda 
dreptul de folosire  a acestuia, 
atunci când : 
          a) este învinuit sau 

renumerotarea literelor şi art.14 va fi 
restructurat astfel: 
Art.14. (1) Cetăţeanului român i se 
poate refuza, temporar eliberarea 
paşaportului, iar dacă i-a  fost 
eliberat îi poate fi retras, ori i se 

impun luarea de măsuri urgente 
de poliţie. 
- Completarea propusă la lit. e) 
este necesară pentru a 
preîntâmpina interpretări 
subiective şi eventuale abuzuri 

 inculpat, într-o cauză penală şi 
magistratul dispune instituirea  
măsurii interdicţiei părăsirii 
localităţii în scopul asigurării 
bunei desfăşurări a procesului 
penal, indiferent de faza în care 
acesta se află; 
            b) a fost condamnat şi 
are de executat o pedeapsă 
privativă de libertate; 
             c) este urmărit pentru 
creanţe exigibile mai mari de 25 
milioane lei datorate unor 
persoane fizice,persoane 
juridice sau statului,iar 
executarea acestora nu este 
garantată; în acest caz măsura 
se ia la cererea celor interesaţi, 
dacă plata creanţelor a fost 
dispusă prin hotărâre 
judecătorească rămasă 
definitivă şi irevocabilă; 

poate suspenda dreptul de folosire  a 
acestuia, atunci când : 
     a) a comis o infracţiune pentru 
care se prevede o pedeapsă mai 
mare de un an închisoare şi se deţin 
date temeinice că intenţionează să 
folosească paşaportul pentru a se 
sustrage de la urmărirea penală. 
Măsura se ia la cererea organului 
de poliţie pentru o perioadă de cel 
mult 7 zile; 
     b) este învinuit sau inculpat, într-
o cauză penală şi magistratul dispune 
instituirea  măsurii interdicţiei 
părăsirii localităţii în scopul 
asigurării bunei desfăşurări a 
procesului penal, indiferent de faza 
în care acesta se află; 
     c) a fost condamnat şi are de 
executat o pedeapsă privativă de 
libertate; 
     d) este urmărit pentru creanţe 

ce pot duce la încălcarea 
dreptului omului la libera 
circulaţie. 
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             d) a săvârşit în ţară sau 
în străinătate fapte de natură să 
aducă atingere siguranţei 
naţionale, menţinerii ordinii 
publice, protecţiei sănătăţii sau 
moralei ori drepturilor şi 
 

exigibile mai mari de 25 milioane lei 
datorate unor persoane 
fizice,persoane juridice sau statului, 
iar executarea acestora nu este 
garantată; în acest caz măsura se ia la 
cererea celor interesaţi, dacă plata 

 libertăţilor fundamentale  ale 
altei persoane; dovada faptelor 
săvârşite în străinătate se face 
cu acte judiciare recunoscute 
potrivit legii române; în astfel 
de cazuri, măsura se ia  de către 
Direcţia de Paşapoarte sau 
serviciile teritoriale, după caz, 
pentru o durată cuprinsă între 3 
şi 12 luni, stabilită proporţional 
cu gravitatea faptei comise şi 
consecinţele ei. 
      (2) În situaţiile prevăzute la 
literele a) şi b) măsura va fi 
luată de către Direcţia de 
Paşapoarte sau după caz, de 
serviciile teritoriale 
subordonate numai în baza 
cererii scrise  a organelor  de 
urmărire penală, a instanţelor 
judecătoreşti sau a organelor 

creanţelor a fost dispusă prin 
hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă şi irevocabilă; 
e) a săvârşit în ţară sau în străinătate 
fapte de natură să aducă atingere 
siguranţei naţionale, menţinerii 
ordinii publice, protecţiei sănătăţii 
sau moralei ori drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale  ale altei 
persoane, care sunt stabilite prin 
hotărâri judecătoreşti sau fac 
obiectul urmăririi penale; dovada 
faptelor săvârşite în străinătate se 
face cu acte judiciare recunoscute 
potrivit legii române; în astfel de 
cazuri, măsura se ia  de către Direcţia 
de Paşapoarte sau serviciile 
teritoriale, după caz, pentru o durată 
cuprinsă între 3 şi 12 luni, stabilită 
proporţional cu gravitatea faptei 
comise şi consecinţele ei. Aceiaşi 
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prevăzute de lege cu atribuţii de 
punere în executare a pedepsei 
închisorii. 
 
 
 
 

măsură se poate lua şi asupra 
persoanei care a fost returnată în 
baza acordurilor de readmisie 
încheiate de România cu alte state. 
    (2) În situaţiile prevăzute la 
literele a), b), c) şi e) măsura se ia de 
către Direcţia de Paşapoarte sau după 
 

  caz, de serviciile teritoriale 
subordonate numai în baza cererii 
scrise  a organelor  de urmărire 
penală, a instanţelor judecătoreşti sau 
a organelor prevăzute de lege cu 
atribuţii de punere în executare a 
pedepsei închisorii. 

 

 
 
10 

 
 
Art.16. (1) Persoana căreia i s-a 
aprobat renunţarea la cetăţenia 
română are obligaţia să predea 
paşaportul emis de către 
autoritatea română, misiunii 
diplomatice sau oficiului 
consular al României,iar în 
ţară, Direcţiei de Paşapoarte, 
sau serviciilor teritoriale. 
       (2) Paşapoartele găsite, 
precum şi cele care au aparţinut 

 
 
Art.16. (1) Persoanei căreia i s-a 
aprobat renunţarea la cetăţenia 
română i se anulează paşaportul emis 
de către autoritatea română. 
            (2) Paşapoartele găsite, 
precum şi cele care au aparţinut 
persoanelor decedate  se predau 
celui mai apropiat serviciu teritorial, 
din subordinea Direcţiei de 
Paşapoarte, în termen de 5 zile 
lucrătoare. 

 
 
Pentru claritatea textului. 
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persoanelor decedate vor fi 
predate celui mai apropiat 
serviciu teritorial, din 
subordinea Direcţiei de 
Paşapoarte, în termen de 5 zile 
lucrătoare. 
 

 
 
11 

 
 
Art.17. Încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute în prezenta ordonanţă 
atrage după caz, răspunderea 
civilă, materială, disciplinară 
contravenţională, sau penală a 
persoanei vinovate. 

 
 
Art.17. Încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute în prezenta ordonanţă 
atrage după caz, răspunderea civilă, 
materială, disciplinară, 
contravenţională, sau penală a 
persoanei vinovate. 

 
 
Imbunătăţire redacţională. 

  
 
   12 

 
 
Art.18.lit.f) efectuarea de 
modificări sau adăugiri în 
paşaport ori alt document de 
călătorie, dacă fapta nu a fost 
săvârşită în altfel de condiţii 
încât potrivit legii, să constitue 
infracţiune. 

 
 
Art.18.lit.f) efectuarea, fără drept, 
de modificări sau adăugiri în 
paşaport ori alt document de 
călătorie, dacă fapta nu a fost 
săvârşită în altfel de condiţii încât 
potrivit legii, să constitue infracţiune.

 
 
Sintagma " fără drept" înlătură 
răspunderea celor care, pe baza 
legii, fac adăugiri. 

  
 
  13 

 
 
Art.19. Contravenţiile 
prevăzute la art.18 lit.a),b) şi c) 

 
 
Art.19. Contravenţiile prevăzute la 
art.18 lit.a),b) şi  d) se sancţionează 

 
 
Corelare cu  gravitatea faptelor 
comise. 
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se sancţionează cu amendă de la 
200.000 lei la 500.000 lei, cele 
prevăzute la lit.d), cu amendă 
de la 400.000 lei la 800.000 lei, 
iar cele de la lit. e) şi f),cu 
amendă de la 700.000 lei la 
1.500.000 lei 

cu amendă de la 200.000 lei la 
500.000 lei, cele prevăzute la lit.c), 
cu amendă de la 500.000 lei la 
800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi 
f),cu amendă de la 800.000 lei 
la2.000.000 lei. 

   
 
 
 14 

 
 
 
Art.21. Contravenţiilor  
prevăzute în prezenta 
Ordonanţă li se aplică 
prevederile Legii nr. 32/1968, 
privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor. 

 
 
 
Art.21. Dispoziţiile referitoare la 
contravenţiile prevăzute la art. 18 
şi 19 se completează cu prevederile 
Legii nr. 32/1968, privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor 

 
 
 
Legea  nr.32/1968 are funcţie 
de complinire. 

   
 
  15 

 
 
Art.23. Cetăţenii români care 
şi-au stabilit domiciliul în 
străinătate, precum şi cei aflaţi 
temporar pentru perioade mai 
mari de 6 luni, se pot înregistra 
la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al României din 
ţara de domiciliu  ori reşedinţă. 

 
 
Art.23. Cetăţenii români care şi-au 
stabilit domiciliul în străinătate, 
precum şi cei aflaţi temporar în 
străinătate pentru perioade mai mari 
de 6 luni, pot solicita înregistrarea în 
evidenţele misiunilor diplomatice 
sau oficiului consular al României 
din ţara de domiciliu  ori de 
reşedinţă. 

 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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  16 

 
Art.25. Cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate, ori cei 
aflaţi temporar, cărora 
autorităţile statului 
respectiv................... 

 
Art.25. Cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate, ori cei aflaţi 
temporar în străinătate, cărora 
autorităţile statului 
respectiv................... 

 
Pentru claritatea textului. 

   
  17 

 
Art.26.(1) Furtul paşaportului 
se declară în termen de 48 ore 
la unitatea de poliţie pe 

 
Art.26.(1) Furtul paşaportului se 
declară  de îndată ce a fost 
constatat la cea mai apropiată 
unitate de poliţie. 

 
Pentru luarea cu operativitate a 
măsurilor de prevenire şi 
cercetare. 

 teritoriul căreia a fost 
constatat. 

  

   
 
  18 

 
 
Art.26. (5) Cetăţenii români 
aflaţi în străinătate vor declara 
furtul paşaportului la 
autorităţile de poliţie 
competente, iar pierderea 
acestuia la misiunea 
diplomatică sau oficiul consular 
român, care va proceda conform 
prevederilor art.4. 

 
 
Art.26. (5) Cetăţenii români aflaţi în 
străinătate declară furtul 
paşaportului la autorităţile de poliţie 
competente, iar pierderea acestuia la 
misiunea diplomatică sau oficiul 
consular român, care procedează 
conform prevederilor art.4. 

 
 
Redactarea la timpul viitor este 
impropie limbajului juridic. 

   
 
  19 

 
 
Art. 27. Sumele ce se asigură 
prin schimb valutar, 

 
 
Comisia propune eliminarea textului. 

 
 
Prevederea  din acest articol nu 
are legătură cu obiectul 
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cetăţenilor români care 
călătoresc în străinătate se 
stabilesc periodic prin 
reglementări ale Băncii 
Naţionale a României. 

proiectului de lege. 

   
  
  20 

  
 
Ca urmare a amendamentului 
anterior: 
  - art.28 va deveni art.27; 
 - art.29  va deveni art. 28; 
 - art.30  va deveni art. 29. 

 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

  21  Comisia propune republicarea 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1997 
privind regimul paşapoartelor  în 
România. 

Republicarea ordonanţei se 
impune ca urmare a 
modificărilor  şi 
completărilor propuse de 
către Comisie. 

  
 

În cursul dezbaterilor din

 
 
Comisie următoarele amendamente

 
 
nu au fost  acceptate: 
 

0 1 2 3 
   
 
  1 

  
 
Art.2 (3)  

 
 
Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi problemele 
minorităţilor naţionale propune: 
" Paşaportul este document oficial al

 
 
1.Argumente pentru 
susţinere: 
    Textul iniţial este excesiv şi 
inexact din moment ce titularul 
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statului român". paşaportului plăteşte taxe 
pentru obţinerea lui, care 
includ şi costul acestuia. 
 2.Argumente pentru 
respingere: 
      Toate documentele statului 
român sunt oficiale. Fiind 
proprietatea statului întregeşte 
autoritatea documentului. 
 

   2 Art.7 lit.A pct.14 Dl.deputat Konya Hamar 
Alexandru face următoarea 
propunere: 

1.Pentru a asigura un tratament 
similar acordat înalţilor ierarhi 
ai cultelor religioase 

  "Arhiepiscopi, episcopi şi şefi ai 
cultelor religioase recunoscute de 
stat". 

recunoscute de stat. 
2. Comisia a eliminat textul de 
la pct.14, regăsindu-se în 
conţinutul art.7 lit.A pct.13. 
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